
 
 

Zpráva o plnění integrované strategie Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2016 

 

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

Identifikace číslo CLLD_15_01_158/1  

Sledované období začátek 09. 12. 2016  

konec 31. 12. 2016  

Stav Stav ISg s právním aktem o poskytnutí/převodu 
podpory 

 

Finanční plán Plánovaný objem 
způsobilých výdajů dle 
let, investičních 
priorit/aktivit a dle zdroje 
financování 

Viz tabulka e)  

Popis realizace 
integrovaného 
nástroje 

Popis realizace 
integrovaného nástroje 

MAS podávala svoji strategii CLLD ke 
schválení dne 22. 12. 2015. K doplnění nám 
byla strategie vrácena 29. 2. 2016. Další 
výsledek hodnocení ze strany ŘO jsme 
obdrželi 18. 7. Připomínky jsme vypořádali 
v termínu do 31. 8. 2016. Depeší ze dne               
8. 12. 2016 jsme byli informováni, že naše 
žádost splnila podmínky věcného hodnocení 
a naše SCLLD byla schválena. Ve všech fázích 
doplňování strategie nám pracovníci 
jednotlivých operačních programů byli 
maximálně nápomocni.  
Ve sledovaném období nebyly čerpány žádné 
finanční prostředky na podporu strategie 
CLLD. 
MAS Havlíčkův kraj prozatím neplní indikátor 
č. 93508. Realizujeme animaci škol a tím 
jsme začali plnit indikátor č. 82000 „Počet 
uskutečněných školení, seminářů, worksho-
pů a konferencí“. V rámci animace škol 
v roce 2016 MAS pořádala 2 semináře na 
téma „Práce v ISKP 2014+“ a 2 kulaté stoly 
na téma „Vzdělávání“. Projektová manažerka 
pro animaci škol poskytuje metodickou 
podporu při přípravě a realizaci projektů škol 
v území (MŠ a ZŠ) v rámci podpory 
regionálního vzdělávání. Dá se říci, že se 
animace rozeběhla naplno. Manažerka 
poskytuje: metodickou pomoc ZŠ a MŠ při 
výběru  vhodných šablon, školení pro žada-
tele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost 
při realizaci projektu, např. zadávání veřej-

 



 
ných zakázek, povinné publicitě, podpůrnou 
činnost při zadávání dat do systému, práce 
v ISKP 2014+, atd. Zájem o spolupráci s MAS 
projevilo 40 základních a mateřských škol,             
4 školy z území nemají zatím o spolupráci 
zájem. Zaměřili jsme na práci s potencionál-
ními žadateli, se školami a školskými zaříze-
ními. Zvolili jsme formu jak osobních konzul-
tací, tak návštěv přímo v místech, kde jsou 
plánovány jednotlivé projekty. Pro poten-
cionální žadatele provádíme individuální 
konzultace a bezplatné poradenství po tele-
fonu nebo v kanceláři MAS. Zúčastnili jsme 
se a nebo sami pořádáme prezentační akce, 
kulaté stoly. Absolvovali jsme semináře                   
a školení, které pro MAS připravili pracovníci 
jednotlivých ministerstev/ŘO. Připravili jsme 
interní postupy pro OP IROP, které plánuje-
me předložit ŘO do 20. 1. 2017 ke schválení, 
pracujeme na přípravě výzvy z OP Z. Strategii 
propagujeme na webových stránkách 
ww.havlickuvkraj.cz, informace rozesíláme 
do území elektronickou poštou.      
 

 
 
 
Indikátory 

Název indikátoru Viz tabulka g)   

Kód indikátoru  

Měrná jednotka  

Výchozí hodnota  

Cílová hodnota  

Dosažená hodnota   

Přílohy Elektronická příloha ---  

 

 

Zprávu vypracovala: Jaroslava Hájková, vedoucí manažer pro SCLLD 
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