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Zápis z veřejného projednávání strategického plánu
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Programový rámec Integrovaný regionální operační program
Místo konání: Bukvice
Datum konání: 9. 2. 2016 od 16 hodin
Přítomni:
Za MAS: Mgr. Kamila Kabelková, Jiří Drška, Mgr. Lenka Hřebíčková
ostatní účastníci: dle prezenční listiny
Zápis:
Na úvod setkání se vytvořily dvě pracovní skupiny, které se individuálně zabývaly
potenciálními projekty a rozdělení alokace ve vybraných podporovaných oblastech
Integrovaného regionálního operačního programu, které MAS zpracovává do strategie rozvoje
území:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezpečnost v dopravě
Řešení rizik a katastrof
Služby vedoucí k sociální inkluzi
Sociální podnikání
Rozvoj péče o zdraví
Vzdělávání

První skupina, kterou vedla Mgr. Kamila Kabelková, se zabývala projekty z oblasti sociálního
podnikání, služeb vedoucích k sociální inkluzi a rozvoje péče o zdraví. Byly řešeny
podrobnosti k projektovým záměrům pro Péči o duševní zdraví - pobočka Jičín a Apropo
Jičín, o.p.s. pro opatření IROP 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 a SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.
V rámci diskuse byly projednány i projektové záměry pro OP Zaměstnanost.
Druhá skupina, pod vedením Mgr. Lenky Hřebíčkové, řešila oblast bezpečné dopravy, řešení
rizik a katastrof a oblast podpory rozvoje vzdělávání - SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy, SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a SC 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Paní Hřebíčková si pro účastníky

připravila souhrnnou prezentaci, která představila jednotlivá témata, zopakovala nejdůležitější
informace, které zazněly už na veřejném projednávání v lednu 2016, zdůraznila některé
z podmínek pro přijatelnost projektů a upřesnila způsobilé výdaje, které si žadatelé mohou
zařadit do svých projektů. U jednotlivých témat uvedla i počet a základní popis nahlášených
projektových záměrů.
Diskuse probíhala zejména nad oblastí bezpečnosti dopravy, která spadá do IROP SC 1.2
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Zúčastněné obce projevily výrazný zájem o
projekty bezpečnostní rekonstrukce chodníků a místních komunikací a dále o projekty
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cyklostezek a cyklotras. Další diskutovanou oblastí bylo téma řešení rizik a katastrof
z opatření IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Obce mají zájem
nejen o pořízení specializované techniky pro místní jednotky sdružení dobrovolných hasičů,
ale i o rekonstrukce hasičských zbrojnic. Paní Hřebíčková upřesnila způsobilou techniku,
kterou je možné z dotačního titulu IROP zakoupit – jedná se o velkokapacitní požární
cisternu, hadicový přívěs pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem,
dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí pro případ
odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
Paní Hřebíčková zmínila i problematiku indikátorů, které musí být ve strategii uvedeny a
následně dodržovány. Pro žadatele si připravila souhrnný materiál s uvedením indikátorů,
které jsou pro zpracování programového rámce IROP potřebné.
Diskutován byl i celkový rozpočet, který je alokován pro programový rámec IROP. Celková
alokace činí 40 mil. CZK. Účastníci pracovní skupiny řešili možné rozdělení a způsob
rozdělení této alokace na jednotlivá opatření tak, aby rozpočet odpovídal potřebám regionu.
Paní Hřebíčková představila návrh grafu, který alokaci rozdělil dle předběžného počtu
nahlášených nových projektových záměrů. Účastníci se shodli, že podobné rozdělení alokace
bude po upřesnění všech projektů přijatelné a odpovídající potřebám regionu. Doporučili
navýšení rozpočtu zejména pro oblast bezpečné dopravy a řešení rizik a katastrof.
Graf rozdělení alokace dle počtu projektových záměrů

Počet projektů
Bezpečná doprava
Řešení rizik a
katastrof

Služby vedoucí k
sociální inkluzi
Sociální podnikání
Rozvoj péče o zdraví
Zakončení
Na závěr setkání paní Hřebíčková a paní Kabelková poděkovaly všem zúčastněným za
spolupráci a připomněly možnost dalších individuálních konzultací.
Zapsala: Mgr. Lenka Hřebíčková

