Zpravodaj 2020
Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou zpravodaj
společnosti Prostějov venkov. Najdete v něm
informace o dění za rok 2020 nejen v oblasti dotací
a realizace naší strategie. Doufáme, že vás
následující stránky zaujmou a inspirují.
Kolektiv kanceláře MAS.

Bonus PRV
Za plnění finančního plánu a postupné čerpání
prostředků v realizovaných projektech obdržela
místní akční skupina v roce 2020 bonus ze dvou
operačních programů. V rámci integrovaného

operačního programu nám MMR 13.2.2020
nabídla bonus ve výši 65 975,24 EUR. Po odečtení
kurzové ztráty v roce 2019 od původní alokace
25 930 000 Kč a přičtení bonusu v roce 2020 jsme
se tedy vrátili na téměř původní výši alokace v Kč
25 943 483,65 Kč.
V Programu rozvoje venkova jsme za plnění
v rámci mid-term hodnocení dne 21.1.2020
obdrželi nabídku od MZe na přidělení bonusu ve
výši 5 726 950 Kč, který byl 27.2.2020 potvrzeny
vydáním Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu PRV.
V současné době disponuje MAS alokací
16 909 970 Kč. Navýšení činilo 51,21 % původní
alokace.

Novinky v realizaci Programu rozvoje venkova 2020
Již v polovině roku 2019 dostal programový výbor úkol připravit novou fichi Z4 Pro venkov a soustředit do ní
veškeré zbývající finanční prostředky. To se povedlo, a na podzim jsme vyhlásili 4. výzvu PRV s dotací
1 668 728 Kč a příjmem projektů od 16.1.2020 do 14.2.2020. První vlna COVID 19 však znemožnila jednání
výběrové komise a bylo třeba posunout termín registrace na SZIF. S trochou štěstí se nám podařilo před
prázdninami dokončit jednání všech povinných orgánů a žadatelé řádně zaregistrovali projekty na SZIF do
1.6.2020.
Výzva byla zaměřena na článek 20 PRV v oblastech:
•
•
•
•

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Kulturní a spolková zařízení
knihoven.

včetně

Probíhá administrace projektů na SZIF. Do konce
roku 2020 očekáváme, že všechny projekty
podepíší Dohodu se SZIF. Celkově byly
programovým výborem navrženy k podpoření
projekty s dotací ve výši 1 032 891 Kč.

Seznam podpořených žádostí v 4. výzvě PRV Prostějov venkov o.p.s. článek 20
Místo realizace NUTS 5

Název projektu

Stínava

Vysokotlaké čerpadlo do zásahového vozidla JPO V

Štětovice

Pořízení krojů a vybavení pro spolek

Bedihošť

Vysílačky pro hasiče

Klenovice na Hané

Pořízení vybavení spolkového zařízení Klenovice na Hané

Určice

Vybavení pro kulturní akce Určice

Mostkovice

Vybavení školní jídelny a výdejny stravy

Výšovice

Vybavení kulturního domu nábytkem

Vícov

Nové dveře pro MŠ

Skalka

MODERNIZACE OBECNÍHO DOMU

Bystročice

Pořízení solárního dobíjecího stojanu na kola

Vrbátky (Štětovice)

Pořízení vybavení pro Myslivecký spolek Vrbátky

Vranovice-Kelčice

Vybavení návsi mobiliářem
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Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu roku 2020
Pro rok 2020 připravil programový výbor výzvy zaměřené na sociální bydlení a zvýšení bezpečnosti v dopravě.

Název výzvy
9. výzva MAS Prostějov venkov – IROP –
Bezpečnost dopravy-III.
8. výzva MAS Prostějov venkov – IROP – sociální
bydlení II.
V 8. výzvě místní akční skupiny IROP byl podán
projekt obce Skalka. Tato výzva byla zaměřena na
investice do sociální infrastruktury, konkrétně na
výstavbu či rekonstrukci prostor na sociální byty.
Výzva byla vyhlášena ve vazbě na nadřazenou
výzvu ŘO IROP č. 85 „Sociální infrastruktura –
integrované projekty CLLD“.

Celkové
způsobilé
výdaje v Kč

Dotace

Vyhlášení

Ukončení
příjmu

2 071 965,18

1968366,92

1.9.2020

30.10.2020

3 250 350,92

2816019,45

3.2.2020

4.3.2020

Cílem 9. výzvy IROP bylo prostřednictvím investic
zajištění bezpečnosti dopravy pro chodce
rekonstrukcí, modernizací či novou výstavbou
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, nebo výstavba
podchodů či lávek pro chodce přes komunikace a
železniční dráhu.
Tato výzva byla vyhlášena ve vazbě na nadřazenou
výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava –
integrované projekty CLLD“. Přihlásil se do ní jeden
žadatel.

Podpořené projekty z Integrovaného regionálního operačního programu 2019
Výzva
IROP
8
9

Místo realizace
Obec Skalka
Obec Určice

Název projektu
Sociální bydlení v obci Skalka
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Určice

Dotace Kč
2 816 019,45
1 966 757,38

Vizualizace domu Sociálního bydlení v obci Skalka
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Výzvy plánované pro rok 2021 - Program rozvoje venkova (PRV)
Valná hromada odsouhlasila převedení přijatého bonusu do fiche Z4 Pro venkov zaměřené na článek 20 ve
čtyřech vyjmenovaných oblastech podpory. Konkrétně plánujeme podporu veřejných prostranství v obcích,
mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic a kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven.
Plánovaná alokace pro 5. výzvu PRV je 6 697 340 Kč.
Po zkušenostech ze 4. výzvy PRV byla na základě požadavku valné hromady upravena výše dotace na 500 000
Kč. Prostředky, ze kterých je stanovena dotace budou v maximální výši 625 000 Kč, což odpovídá 80 % dotaci.
Spodní hranici velikosti projektu bude 50 000 Kč způsobilých výdajů.
Prostředky přidělené MAS na financování projektů z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) již byly rozděleny v roce 2020. V současné době nemáme volné prostředky pro vyhlášení výzev.

Nové programové období 2021-2027
V novém programovém období musí místní akční
skupiny splnit podmínky standardizace. To se naší
MAS podařilo 2.11.2020. Strategie na nové
programové obdobní se bude skládat z koncepční
části, shrnující analýzu území, jeho potřeb a
strategickou část. Programové rámce budou
zpracovány
samostatně
dle
požadavků
jednotlivých řídících orgánů. Místní akční skupina
provedla sběr projektových záměrů. Dne
26.8.2020 proběhlo v Kralicích na Hané první
projednání problémů a potřeb území MAS.
Následovalo rozeslání dotazníků obcím a sběr
podkladů od podnikatelů z území MAS.

Poradenství školám – Šablony I a II
MAS poskytuje od roku 2016 bezplatné poradenství školám při realizaci projektů zjednodušeného vykazování
OPVVV (Šablony I a II). Do výzvy šablon I se z území MAS zapojilo sedmnáct mateřských a základních škol.
Celkově byly podány projekty v hodnotě 8 250 000 Kč a všechny již ukončili realizaci. Na ně navazují projekty
šablon II. Do této výzvy se zapojilo 19 z 23 škol a školských zařízení z území MAS, které v součtu podaly
projekty za 13 250 000 Kč. Z tohoto počtu jen jedna škola nevyužívá poradenství ze strany MAS.

Zpravodaj „OKOLO MAS“ vydává Místní akční skupina Prostějov o.p.s.; sídlo: Masarykovo náměstí 41, 798
12 Kralice na Hané; tel.: 724 788 131, www.maspvvenkov.cz, maspvvenkov@seznam.cz.
IČ: 27693058, Připravila: Ing. Ludmila Švitelová (maspvvenkov@seznam.cz), vydán pouze v elektronické verzi
a je volně ke stažení na stránkách MAS.
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