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Zápis z veřejného projednávání strategického plánu
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Místo konání: Bukvice
Datum konání: 12. 1. 2016
Přítomni
za MAS: Mgr. Kamila Kabelková, pan Jiří Drška, Mgr. Lenka Hřebíčková, Ing. Jana
Vaníčková
ostatní účastníci: dle prezenční listiny
Program:
1) Zahájení
2) Prezentace OP Zaměstnanost
3) Prezentace IROP – Integrovaný regionální operační program
4) Prezentace PRV – Program rozvoje venkova
5) Zakončení
Zápis:
1) Zahájení
Na začátku veřejného projednávání přítomné přivítal předseda spolku pan J. Drška. Představil
nové členy pracovního týmu Otevřených zahrad Jičínska (OZJ) Mgr. Lenku Hřebíčkovou,
Ing. Janu Vaníčkovou.
Poté se slova ujala manažerka OZJ Mgr. Kamila Kabelková. Přivítala účastníky a informovala
o dalším programu a prezentacích jednotlivých dotačních programů. Zároveň poskytla
aktuální informace o postupu zpracování strategie rozvoje území a přípravě projektů včetně
předpokládaného harmonogramu. Dopracování strategie je plánováno do března 2016 a
vyhlášení jednotlivých výzev, na jejichž základě budou moci žadatelé čerpat dotace, pro
připravené projekty je plánováno na září 2016.
2) Prezentace OP Zaměstnanost
Paní Kabelková začala s prezentací k Operačnímu programu Zaměstnanost (OPZ). Po
krátkém úvodu a obecném představení programu představila podporovatelná témata:
 Sociální služby a sociální začleňování
 Zaměstnanost
 Sociální podnikání
 Prorodinná opatření
Poté se do diskuse přihlásila vedoucí oddělení zprostředkování Úřadu práce v Jičíně (UPJ),
Mgr. Marcela Danišová, která přiblížila aktivity místního úřadu práce a představila možnosti
spolupráce s obcemi a dalšími institucemi pro rok 2016. Uvedla, že UPJ se pohybuje na
špičce mezi ostatními úřady práce (cca 70. místě v porovnání s jinými okresy z celkem 77
okresů v ČR) v umísťování nezaměstnaných osob a proto na Jičínsku není problém
s nezaměstnaností v současné době. Podpora trhu práce, tak na Jičínsku není až tak důležitá.
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Z tohoto důvodu ÚPJ zvolilo přísnější kritéria pro poskytování příspěvku na vytvoření
společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a na veřejně prospěšné práce (VPP). Bez
vážného důvodu nebude možné podpořit zaměstnání stejného uchazeče a obcím tak může
vyvstat problém s tradičním vytvářením veřejně prospěšných prací na delší například zimní
období. Řešením může být dle paní Danišová zaměstnání na kratší úvazek. Paní Kabelková
zmínila, že by mezeru ve financování těchto pracovníků mohly obcím pokrýt právě dotace z
OPZ. Následně proběhla diskuse o možnostech projektů, čerpání finančních prostředků,
jiných druzích projektů financovaných krajem a dále o roli OZJ. Paní Danišová zdůraznila, že
všechny možnosti, které v kapitole Zaměstnanost nabízí dotační program OPZ plně a
dostatečně zajišťuje místní UPJ, což potvrdili i další účastníci zasedání. Jedinou oblast
v nezaměstnanosti, kterou UPJ zatím nedokáže efektivně řešit, jsou sezónní pracovníci, kteří
přicházejí bez šance na jejich úspěšné umístění pouze na několik měsíců v roce. V tomto
ohledu by paní Danišová uvítala případnou součinnost a vymyšlení řešení.
Paní Kabelková dokončila svoji prezentaci a celkově shrnula možné přínosy OPZ pro region.
Celkové náklady na projekty OZJ v tomto operačním programu musí být ve výši 11 660
000 Kč. Navýšení celkových nákladů na projekty je možné o max. 30% na 15 158 000 Kč.
Pokud se projekty v minimální výši 11 660 000 Kč nenajdou, tak MAS OZJ nebude
v programovacím období 20014 – 2020 rozdělovat dotace v tomto operačním programu
žádné.
Další diskuse proběhla nad definicí dětské skupiny a individuální péče o dítě. Na konci
diskuse o OPZ informoval přítomné pan místostarosta Města Jičín, Ing. Jan Jiřička, o plánu na
podporu nového sociálního podniku, který bude zaměřen na 3 činnosti – kavárnu, poskytování
ubytovacích služeb a vytvoření kanceláři, které bude sociální podnik obsluhovat. Daný
projekt je možné částečně financovat z představovaných dotačních programů.
3) Prezentace Integrovaný regionální operační program
Další prezentace byla zacílena na Integrovaný regionální operační program (IROP). Paní
Kabelková nejprve představila všechna podporovatelná témata:
 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
 SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Do programu IROP je alokováno nejvíce finančních prostředků a OZJ může čerpat 40 mil.
Kč. Paní Kabelková zároveň uvedla, že provozní výdaje OZJ jsou rovněž financovány z
IROP, ovšem pouze z 95%. Zbylé finanční prostředky bude shánět pravděpodobně z
krajských dotací, protože vzhledem k Pravidlům pro režijní výdaje z IROPu musí všechny
své služby, související s realizací strategie, pro žadatele poskytovat zdarma, a tak je jiné
zajištění 5% rozpočtu režijních výdajů problematické.
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Žadatelé mohou čerpat dotace z programu IROP na individuální projekty i napřímo u MMR
(bez účasti OZJ), ovšem v takovém případě pro ně platí vyšší spoluúčast při financování
projektu a soutěží s projekty na obdobné téma na úrovni celé ČR.
Po ukončení prezentace k IROP proběhla diskuse, jejímž hlavním tématem byla kritika
dotačních možností zejména pro menší obce. Zmíněna byla problematická oblast veřejné
dopravy a rekonstrukce místních komunikací.
Paní Kabelková diskusi ukončila s informací o aktuální zprávě podávat žádosti o dotaci v
rámci dotačního programu Udržování kulturního dědictví venkova, která byla vydána
11. 1. 2016, což je další možností čerpání dotací pro menší obce, které nenajdou vhodné
projekty v IROP. Výše dotace pro obce činí maximálně 70% způsobilých výdajů projektu a
celková částka na jeden projekt maximálně 700 000 Kč. Jedná se o projekty do obcí pod
5 000 obyvatel.
4) Prezentace Program rozvoje venkova
Poslední prezentace byla věnována Programu rozvoje venkova (PRV), na který je v rámci
OZJ alokováno celkem 17,4 mil. Kč. Paní Kabelková představila všechna podporovatelná
témata:
 Předávání znalostí a informační akce
 Investice do zemědělského majetku
 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 Lesnická infrastruktura
 Zemědělská infrastruktura
 Pozemkové úpravy
 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 Neproduktivní investice v lesích
 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
 Sdílení zařízení a zdrojů
 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců
 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER „projekty spolupráce“
K dané prezentaci nebyly žádné dotazy a účastníci byli nejvíce zaujati možností podpořit lesní
a polní cesty.
5) Zakončení
Na závěr celého zasedání paní Kabelková poděkovala za účast a upozornila všechny
účastníky, aby v případě zájmu neopomněly odevzdat vyplněné předpřipravené dotazníky na
jejich budoucí projektové záměry. Pan Drška ukončil celé zasedání a všechny požádal, aby
dané dotazníky odevzdali nejlépe do jednoho týdne od zasedání tj. do 20. 1. 2016.
Zpracovala: Mgr. Lenka Hřebíčková, Mgr. Kamila Kabelková

