
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pB regionální ozvoj
hteglMný regimální operační program

Zápis z online videokonference pro členy Valné hromady partnerů
MAS Sokolovsko a veřejnost

konané dne 2ó. 1.202t od 14:00 hod.

Semam účastníků: viz příloha

Dne 26.1.2021ve 14:00 by|a zahájena videokonference pro členy Valné hromady partneru.
Cílem videokonference je seznrámit členy VH partneru s jednotlivými body a návrhy usnesení,
o kteých bude následně hlasoviino per-rollam. Aktuálně platná naíízeni Vlády Čn
neumožňují uspořádat prezenční jednání, z tohoto důvodu byla zvolena tato náhradní forma.

Jednaní zahájil Miroslav Bouda, předseda Valné hromady partneru, ktery účastníky seznámil
s programem, formou jednání a následným postupem hlasování.

Program jednání:
1. Přivítání účastniků, zahájení jednání;

2. Program jednání;

3. Kontrola plnění usnesení z minula;
4. Orgány CLLD MAS Sokolovsko - změna části členů Výběrové komise, volba

členů Programového ýboru a Monitorovacího výboru (hlasovóní núsledně
mailem per-rollam);

5. Projednání a schváleníZprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za2. pololetí
roku 2020 (hlasovúní ndsledně mailem per-rollam);

6. Projednání a schváleníZprávy o činnosti Monitorovacího výboru zarok2020
(hlasování nósledně mailem per-rollam) ;

7. Informace o stavu IROP vč. návrhu usnesení (hlasovdní ndsledně mailemper-
rollam);

8. Informace o chystané výzvé č. 5 Program rozvoje venkova
9. Informace o přípravě strategie CLLD?L+ vč. návrhu usnesení (hlasovúní núsledně

mailem per-rollam);
10.Informace o Čištění řeky Ohře 2021;
11. Různé, diskuse;

ad 3) kontrola plnění usnesení z minula

Ředitelka MAS Ing. Jágriková následně informovala o plnění usnesení zpředchozích VHP.

Usnesení ě. 3/2/2020/VHP
. Valná hromada partnerů projednala a schvaluje zněnu jednacího řádu orgránů MAS.

Splněno.

U snesení ě. 4 12 l202a NHP
. Valná hromada partneru projednala a schvaluje Výroění zprávu o činnosti a

hospodaření MAS za rck 2019. Splněno.
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Usnesení č. 5/2/2020VHP
. Valná hromada partnerů projednala a schvaluje složení Výběrové komise. Splněno.

Usnesení č. 6/2/2020/VHP
. Valná hromada partnerů projednala a schvaluje Zptávl o plnění SCLLD MAS

Sokolovsko za pwní pololetí roku 2020 a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing.
Ivanu Jágrikovou k aktualizaci zprávy před odevzdaním a k zapracovrání případných
připomínek ze strany Rídiciho orgánu. Splněno,

U sneseni č. 7 12 12020 NHP
. Valná hromada partnerů projednala a schvaluje návrh ryužiti navýšené alokace

v programovém rámci PRV a zbývající alokace z roku 2020 v následujícím
rozdělením mezi jednotlivé fiche: Fiche 2 - 4.000.000,- Kč, Fiche 3 - 3.236.539, -

Kč, Fiche 5 - 4.000.000, - Kč, Fiche 6 - 6.000.000,- Kě a Fiche 9 * 13.000.000,- Kč a
pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k podání žádosti o změnu
SCLLD v souvislosti s využitím této navýšené a zbývalící alokace a k případným
úpravám SCLLD dle připomínek ze strany Ridiciho orgánu MZe v souvislosti s touto
změnou. Splněno,

Usnesení č. 8/2/2020/VHP
. Valná hromada partnerů projednala a schvaluje náwh využítí navýšené alokace

vprogramovém rámci IROP k navýšenivýzev č. 17 (o 5.700.000 Kě vdotaci, tj.
příspěvku EU) a č. 18 (o 2.757.125 Kč v dotaci, tj. příspěvku EU) a pověřuje ředitelku
MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou podání žádosti o změnu SCLLD v souvislosti
s využitím této navýšené alokace a k případným úpravám SCLLD dle připomínek ze
strany Rídiciho orgtínu IROP v souvislosti s touto změnou. Splněno.

U sneseni č. 9 l2l 2020 N HP
. Valná hromada partnerů projednala a schvaluje územní působnost komunitně

vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko za období 2021 až 2027 v obcích.
Splněno,

Usnesení č. 1l3l2020A/HP
. Valná hromada partnerů schvaluje náwh využiti navýšené alokace v programovém

rámci PRV a zbývající alokace z roku 2020 v následujícím rozdělením mezi jednotlivé
fiche:Fiche2_4.000.000,-Kč,Fiche3-3.236.539,-Kč,Fiche5-4.000.000,-Kč,
Fiche 6 - 6.000.000,- Kč a Fiche 9 - 15,099.386,- Kč a pověřuje kancelář MAS
Sokolovsko k dopracovaní žádosti rr změnu SCLLD v souvislosti s lyužitím této

navýšené a zbýv ajici alokace. Splněno.

Všechna ýše jmenovaná usnesení az nich plynoucí úkoly byly splněny.
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ad4)O
Programového a Monitorovaciho vÝboru (hlasování nósledně mailem per-rollam)

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková představila návrh změn ve Výběrové komisi. Dále
informovala, že lypršel tříletý mandát členů Programového a Monitorovacího výboru.
Reditelka MAS představila návrh složení těchto orgánů.

O návrzích složení orgánů bude hlasováno následně per-rollam.

Návrh usnesení č. 1/1/2021/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje složení Výběrové komise:

o PhDr. Pavel Čáslava (ZS 1)
. Ing.Vladimír Mikeš (ZS 1)
o Hartenberg z.s. (ZS 1, Bedřich Loos)
o Pomoc v nouzi, o.p.s. (ZS 1, Petra Slivoňová - za základě plné moci pro činnost

v orgánech MAS Sokolovsko)
o ept connector s.r.o. (Ing. Tomáš Musil/Ing. Anna Filipová)
o Miloš Bělohlávek (ZS 2)

o Mgr. Karel Fia|a (ZS 2)
. Mgr. Lucie Tereková (ZS 2)
. Ing. Tomriš Fenkl (ZS 2)
o Irena Lechanová (ZS 3)
o František Bartoň (ZS 3)
o Milan Hloušek (ZS 3)
o Mgr. Daniel Tomín (ZS 3)
o Obchodně technické služby s.r.o. (ZS 3, Pavel Novotný)
o obec Libavské Úaor (ZS 4,Ing. Petra Gajičová - starostka)
o město Horní Slavkov (ZS 4, Mgr. Soňa Kvasničková - na základě plné moci pro

činnost v orgánech MAS Sokolovsko)
o město Kraslice (ZS 4, Roman Kotilínek - starosta)
o město Loket (ZS 4,Ing. Mgr. Petr Adamec - starosta)
o obec Královské Poříčí (ZS 4,Ing. Alfred Gebauer - místostarosta, na zákLadě p|né

moci pro ěinnost v orgiánech MAS Sokolovsko)

Návrh usnesení ě. 2/l/2021lVHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje složení Programového výboru:

o krajská hospodařská komora karlovarského kraje (zsl, stanislav kříž)
o Srdce a čin, o.p.s. (ZS 1, Vladimír Zábranský - na základě plné moci pro činnost

v orgánech MAS)
o Benefin PFC s.r.o. (ZS z,Ing. Iva Kalátová)
. Římskokatolická farnost Loket (ZS 2, Pavla Ungrová - na základě plné moci pro

činnost v orgánech MAS)
o Bc. Jakub Potěšil (ZS 3)

činnost v orgánech MAS Sokolovsko)



§ffi EvRopsKÁuNlE I M|NISTfRSTVO B, {Ť :",ff}i

ffi ilů,#:,§xJ#ffi,:§[;--&.. *fu l lB?fiTIH' .o^olovsKo

. Helena Farová (ZS 3)
o Město Habartov (ZS 4,Ing. Petr Janura - starosta)
o Město Chodov (ZS 4, Ing. Zdeněk Gaudek - na základě plnó moci pro činnost

v orgánech MAS)

Návrh usnesení č. 3/1/202IA/HP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje složení Monitorovacího výboru:

o Správapamětihodností s.r.o. (ZS 1, Miroslav Makovička)
o Denní centrum Mateřídouška o.p.s. (ZS 2,Ing. Pavel Bráborec - na zékladě plné moci

pro činnost v orgánech MAS)
o AT Konzult s.r.o. (ZS 3, Ing. Hana Hornová/Ing. Jiří Blecha)
o Obec Lomnice (ZS 4,Ing. Josef Janrrra - na základě plné moci pro činnost v orgánech

MAS)
ad il Proiednání a schválení Zpráw o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 1. pololetí
roku 2020 (hlasovóní následně mailem per-rollam)

K tomuto bodu manažerka MAS Ing. Hendrichová uvedla, že návrh zptávy byl elektronicky
zaslén členům VH partneŇ. Zptáva o plnění SCLLD MAS Sokolovsko je za druhé pololetí
roku 2020. Zprávaje zpracovávánajednou za půl roku a je odevzdávána na Riaici orgán
(MMR) elektronicky pomocí MS2014+. Struktura zpráw je daná požadavky ŘO a je stále
stejná. Hodno§ čerpriní monitorovacích indikátorů a finanění plnění jsou do zpráw doplněny
ze systému MS2014+ dle pokynů jednotlivých Řidicich orgánů.

Ředitelka MAS navrhuje schválení této zprávy a pověření ředitelky MAS Sokolovsko Ing.
Jágrikové k aktualiza cí zptávy a zapíacovaní příp. připomínek ze strany Ridicich orgánů.

Návrh usnesení č. 4/1/2021/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS
Sokolovsko za druhé pololetí roku 2020 a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing.
lvanu Jágrikovou kaktualizaci zprávy před odevzdáním a k zapracování případných
připomínek ze strany Rídícího orgánu.

ad 6) Proiednání a schválení Zpráw o ěinnosti Monitorovacího výboru za rok 2020
(hla s ov ání násl e dně mail em p er -r oll am)

Manažerka MAS Ing. Hendrichová seznámila přítomné se zprávou o činnosti Monitorovacího
qýboru za rok 2020 a uvedla, že zpráva byla zaslána ělenům VH partneru dopředu
k prostudováni.

Návrh usnesení č. 5/1/202llVHP
Vatná hromada partnerů projednala a schvaluje Zprávu o činnosti Monitorovacího
výboru za rok2020.
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ad 7) Informace o stavu IROP vč. návrhu usnesení (hlasování následně mailem per-
rollam)

Manažerka programového rámce IROP Ing. Hendrichová představila přítomným aktuální stav
čerpání v IROP a vyhlášené Ýzw v roce 2a21.Informovala, že letos je poslední rok, kdy lze
r,yhlašovat Ýnv IROP v tomto programovém období a stručně představila návaznosti a
přípravu nového IROP v rámci CLLD MAS Sokolovsko. Členům VH partneru byl dopředu
zaslánpodklad k čerpání IROP.

Váledem k malým zůstatkum volné alokace a nemožrosti lyhlásit ýzvu MAS ve stávajícím
IROP v roce 2022 navrhuje manažerka programového rámce, aby veškerá volná alokace byla
použita na projekty do ýzev roku 202l, které splní podmínky věcného hodnocení.

Náwh usnesení ě. 6/202llVHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje návrh využití zbylé alokace, příp.
navýšenó alokace v programovém rámci IROP ta§ aby pokud možno šlo podpořit
všechny projekty, které splní věcné hodnocení. V pffpadě nedostatku alokace rozhoduje
počet bodů ve věcném hodnocení a termín podání žádosti o podporu. Valná hromada
partnerů pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k podání žádosti o
změnu SCLLD v souvislosti s tímto usnesením u 

"áp"""ooáním 
připomínek ŘO rnOP.

Ředitelka MAS následně shrnula posfup a termíny per-rollam hlasoviání.

Dotazy k IROP byly pruběžrě odpovězeny.

Ad 8) Informace o chvstané vÝzvě č. 5 Proeram rozvoie venkova

Manažerka programového rámce PRV Mgr. Pollaková informovala o připravované vyzlté č.5
PRV, jejižryhlášení je plánováno na 2. kvartál t.202I.Informovala o alokaci a zaméŤeni
vý rw . Y y m ala žadatele k přípravě proj ektů.

Dotary k PRV byly pruběžně odpovězeny.

ad 9) Informace o přípravě strategie CLLD2l+ vč. návrhu usnesení (hlasování nósledně
mailem per-rollam)

Ředitelka MAS Ing. Jágriková představila koncepční ěást Strategie komunitně vedeného

místního rozvoje naúzemí MAS Sokolovsko na období 202l -2027. Shmula pruběh tvorby a

projednávání strategie a informovala o postupu procesu schvalování strategie ze strany ŘO.

Představila webové stránky MAS, kde jsou zveřejněny dokumenty ke strategii"
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Koncepční část strategie CLLD2l+ bude podána ke kontrole na MMR jakmile bude
vyhlášená relevantní výzva pro předkládání strategií k hodnocení.

Náwh usnesení ě. 7/l/202I/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje Koncepční ěást SCLLD MAS
Sokolovsko pro období 2021-2027 a pověřuje ředitelku MAS jejím formálním
dopracováním, odevzdáním a následným doplněním dle požadavků fidících a
kontrolních orgánů ČR

Mgr. Schrócková informovala pruběhu akce Čištění řeky Ohře v roce 2020 a sdělila termín
27 . 3. 2a2I jako plánovaný letošní termín této akce. Představila také seznam sponzorů loňské
akce.

Představila myšlenku čištění nejen řeky Ohře, ale i dalších lokalit, např. dětská hřiště.
K tomuto náwhu proběhla diskuze. Vzešel podnět na čištění napr. jezera Medard či čistění
podél Lobezského potoka a řeky Svataly. Dalším problómem je existence skládek, které nelze
čistit touto formou. Ředitelka MAS upřesnila podnět ze správnirady. MAS by se individuálně
domluvila s obcemi na termínu, bylo by zvoleno téma, ale nebyly by již řešeny ze strany

MAS trička a občerstvení na tuto další akci, Š1o by o zastřešení a od obcí potřebujeme, aby
informaci o akci sdělily občanům. K tomuto bodu proběhla diskuze, např. úklid dětských
hřišť (to je spíše zajišťováno ze strany obcí profesionálně), uklid podél znaěených turistických
tras, podíl cyklostezek apod. Ředitelka MAS zdůraznila také přínos těchto akcí kpropagaci
regionu.

ad 12) Různé. diskuze

Ing. Slámová sdělila zélkladní informace k připravované exkurzi do MAS Ústeckého kraje
v rámci společné akce Celostátní sítě pro venkov a MAS Sokolovsko. Předpokládaný termín
2. - 4. 6. 202l. A dále také k plánovanému setkání a workshopu zaměřenému na oblasti

udržitelného venkova (například ekologické zemědělství, lesnictví, hospodaření s vodou
v krajině, lokální zdroje ad.). Věnována bude také pozomost qivoji regionalního rozvoje
během 15 uplynulých let s příklady dobré a špatné prírxe. Úěastníci budou informováni také o

nastavení nové SZP ve vazbě na MAS. Předpokládaný termín konání 17. záři202I.

Ing. Jágriková následně informovala o aktuálně vyhlášené výmé Modernizační fondu
s názvem RES+. Jedná se o předběžnou vymu jejímž cílem je zjištění předběžného ájmu o

vyhlašované oblasti, jimiž j sou:

- Výstavba fotovoltaic§ých elektraren



- Výstavba a modernizace větmých elektráren
- Výstavba a modernizace malých vodních elektráren (s výkonem max do 10 MW vč.)
- Geotermální zdroje energie
- Akumulace elektrické energie (pouze jako součást nového zdroje).

Ředitelka MAS vyzvala k diskuzi o využití obnovitelných zdrojů v území, zejménaze strany
obcí. Starosta Březové informoval, že maji již lypracovány studie k ryužití OZE, ale
upozornil, že je to složitá záležitost. Některé obce již podaly žádost do této registraění ýzw,
starostové by přivítali další informace o této problematice. Proběhla diskuze k legislativě
ohledně OZE a vhodnosti jednotlivých druhů OZE.Úěastníci jsou spíše skeptiětíkzaktádáru
spoleěné organizace.

Ing. Jágriková dále informovala o tom, že vpruběhu 1. kvartálu 202I pracovnice MAS
postupně obtelefonují obce na jejím území s cílem bližšího zjištění konkrétních potřeb do
IROP2l+ a výzev PRV. Následovat bude další kolo zjišťovaní zrrrnéťťl do dalších
programoých rámců.

V rámci diskuze zaznělo, že MAS by měla oficiálně vyjádřit poděkování za dlouholetou
činnost pana Majkova za Římskokatolickou farnost Loket v orgánech MAS Sokolovsko.
Ředitelka MAS a předseda správní rady připraví dopis adresovaný panu Majkovovi a vedení
Římskokatolické církve,

Přílohv:
Seznam účastníků: veřejný sektor, neziskoý sektor, soukromý sektor, ostatní subjekty.

Zapsala: Ing. Markéta Hendrichová

EvRop§KÁuNlE lMIN|STERSTVO
Evrcpský fond pro r€ionální mzvoj ds- | PRo M ÍsTN Í
lnlegro\€nýBgionálnlopeíačníprogmm *fup- l Rozvo, čR

\
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Ředitelka MAS Sokolovsko: Ing. Ivana Jágriková .......):|)Ň§::\

u****bM!ovskc o. B. s.
nálr. llíru 23O
:56 01 Břeeová
|Ůo: 279 62 o08
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Příloha: Seznam účastníků online videokonference pro členy Valné hromady partnerŮ
MAS Sokotovsko a veřejnosti konané dne 26. l,.2021od 14:00 hod.

Partner Zástupce ve VII partnerů Zájmová
skunina

Sektor

Březová Mřoslav Bouda 4 veřeiný
Citice Václav Mach 4 veřeiný
Citice Ine. Petr Beránek 4 veřeiný
Habartov Ine. Petr Janura 4 veřeinÝ
Josefov Mgr. Jan Onak 4 verelny
Kraslice Roman Kotilínek 4 verelnY
Krásno JosefHavel 4 veřeinÝ
Kynšperk nad Ohří Marek Matoušek 4 veřeiný
Lomnice lng, Josef Janura, DiS. 4 verelnv
Oloví Jiří Mikuláš 4 veřeiný
Chodov Ins. Zdeněk Gaudek 4 verelnv
Bublava Ing. Monika Hrádková 4 verelny
Sokolov Renata oulehlová 4 verelnv
Horní Slavkov Alexandr Terek 4 veřeinÝ
Bukovany Miroslav Stropek 4 veřeiný

Partner Zástupce ve VH partnerů Zájmová
skuDina

Sektor

Tradiční řemesla Bernard, z.s. Msr. Hana Bašková 2 neverelny
Pomoc v nouzi. o.p.s. petra slivoňová 1 neveřeiný
Rytířský řád Křížovnflai
s červenou hvězdou

Mgr. et Mgr. ICLic. David Kučerka
O.Cr.

2 neveřejný

KČT, odbor Krušné hory
Sokolov

Ladislav zoubek 2 neveřejný

Partner Zástupce ve VH partnerů Záimová
skunina

Sektor

Soráva Damětihodností s.r,o. Miroslav Makovička l neverelny
PhDr. Pavel Cáslava 1 neverelny

Mer. Karel Fiala 2 neveře_iný

PhDr. Pavel Feigl 1 nevereInv

Helena Farová J neveřeiný

Ins. Vladimír Mikeš 1 neveřeinÝ
Benefin PFC s.r.o. Jana satlerová 2 nevereIny

Bc. Jakub Potěšil J neveřeinÝ

krai ská hospodářská komora Mgr. StanislavKřů 1 neverelny

Další
Ine. Eva Třísková host

Ing. Ivana Jágriková MAS Sokolovsko o.p.s.

Ine. Malkéta Hendrichová MAS Sokolovsko o.p.s.

Msr. Michaela Polláková MAS Sokolovsko o.p.s.

Msr. Anna Maria Schrócková MAS Sokolovsko o.p.s.
Ing. Eva Slámová MAS Sokolovsko o.p.s.

Msr. Zuzana Odvody MAS Sokolovsko o.p.s.
Veronika Woinarová MAS Sokolovsko o.p.s.



ffiffi EvRopsKAuNlE 1 tvilt,llSTttSTVo =- -=

ffi =ru,rug;m,il::!ř&,", &* l lt?sTl;' .o^olcvsKo

o,,,",,-,,

@ **,"*
!í4

@ *a.a @

!! *-" pá

o** ň

@ **"* ťi

!D *,,* d
O Edfu ú,

o**
tr

Ý&
ped É reslylfu Ň
Mpáklffit. duút - v
ffi dolú robu Biffit€
m óÉz* dwhá* ž Fté
Émrnd Jdn Ýibáudio

Ť.: eL" ,tržl:Ý.lql ofu

a p sPm7Bcéjlehl.d3ný!rli7

a p séĎ7adejPh|€daňýilaz

;iOt§ oll ^eótr.+.-,"§,, q

@ u*u*,**a<o"*o 
' 

á

§ z*ry,rcrtc.w/o

@ **",n m'*

§*
!.-*
@ "*,"",*t"io*
@ on- *.o

a6
ll@

lL}

96

r}ú

@,* 16

&

Ýód

p*dúdyšee

'rytreffiMt-vffi @ním du !řnŘe
É e&et íetffiapÉ
m mM jdn *h iudo

l, b- !.tlv.!qk Dn!

^o6|r,o<,c* *|§, q,;6+ cl§

9

Renaia fulehlová

ffi
:.-, - a E ^ ia],

xaíe| Fiele Monika Híádková

,"i

frkl
.,'i ' aa

.ffi_|

d:
xxx K(_sbni§l,., )

j r..n-.-" L / n;y
BINEFiN PFC 9Ť... bíd fiab Monlt. Hřádková

f

ž" .., ^ a E- e E



ffi EvRopsKÁuNlE I M|NISTERSTVO SS,€§ t :,Ťln

Ero-€lii!#ffil"'#§
NáaPrei.Hu: Posi|eni kapacfrCLLD Pro M§$kolowko nó období 2o1&2o23

Res, č, c2.06.4.59/0,0/0.0/15_06/m9315

Va!ná hromada partnerů MAS Sokolovsko
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Průběh per-rollam hlasování VH partnerů'

7 návrhů usnesení

hlasovat pouze e-mailem ze schránky zástupce daného partnera

Začátek 27.1.2021, ve 12:o0 hod.

konec 30.1.2021 ve 12:00 hod.

Hlas oartnera. kteŇ se hlasování nezúčastní, je dle jednacího řádu
vnímán jako ňlasující PROT|.,.

a p knžid.jFhkdaúwB. ac,tEtlilůo

Různé: Modernizační f*nd a uýřva RťS+

EVropská komise zřidiIa n. období 2021-2030 tzv Modernizačni fond, kteni umoini investice do
modérnirace enel8etických §ystémů a zíepšeni ener8elické účinnosti.

cíll podpora přechodu EtJ na klimaticky neúrální společnoď.

Gs.€: státnifond životniho píostředi České repub|iky, vice na: http§://Ww.5f2p.e/dot c.€-
puicky/hodérnizacni-fond/

Žadatcll Právnické a fyzicke o5oby, které isou / budou dížiteli licence přo podnikání V ener€etickÝch
odvětvích {siroba elektřiny}.

Ukončcní příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod, (pouze jednoduchÝ záměr, bez přiloh),

Podpořována bUdCi

- výiavba fotovoltai.kých elektráren (óa jinak obtížně Wužitelných úžemích, inte8řovanÝch do budov či na
sávajicích zpevněných plochá.h, m vodnich plochách, agloíotowltaika)

- Výstavba a moderni?ace vétrných elektíáren
_ Výstavba a modernizace malých vodních eleKíáren

(s 9ýkonem max do 10 MW vč,)

- Geoteímální zdro.j€ eneí8ie

_ Akumula.e elektri.ké energle Uako 5oučá5t nového zdrcj€)-

a 
' 

*n-e}.heúw@ ic,}§ťlaoo

Různé: Komunikace MAS s obcemi v 1. Q 2021

1. kolo v 1. Q. 2021

Oslovení obcí pracovnicemi MAS s cílem zjištění konkrétních potřeb ve vazbě na:

- připravovanou v,ýzvu Programu rozvoje venkova/MAs (uízva bude ve 2. Q. 2021}

- připravované uýzw |ROP v novém období 2O2r-2O77.

2. kolo cca léto/podrlm 2021

Zjištění konkrétních potřeb ve vazbě na zb,ývající OP:

- oP zaměstnanost+

- oPŽP

- Státní zemědělská potitika (SZP)

MohU@bdtoiúru4
d. b& plá@óná ! úda

^qóa-h4, * 
-j,, r

o* íó
o *-"*, ,á
O*. ,ý
!* 1-1

vMp]@e.hupm

1i

^§6tŤn!, *,.líL, r,

B

a P *maddEhláánýWřž iG+E6|aB ^i6rrG.,* -1]l, a


