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Integrovaná strategie

Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj

Nositel

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Sledované období od

1. 7. 2017 0:00:00

Sledované období do
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Stav

Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy
Jméno

Jaroslava

Příjmení

Hájková

Mobil

774420913

Telefon

561116138

Email

hajkova@havlickuvkraj.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Přehled vyhlášených výzev

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 - 2020 analyzuje situaci z hlediska
potřeb budoucího trvale udržitelného rozvoje ve všech podstatných oblastech života v území MAS
Havlíčkův kraj. Strategie má jeden komplexní globální cíl, který je naplňován 5 strategickými cíli: 1.
Rozvíjet místní ekonomiku a zlepšovat podmínky pro zaměstnanost, 2. Rozvíjet, chránit a
podporovat "živou obec", 3. Zajistit obyvatelům dostupné a kvalitní služby, 4. Obnovovat, chránit a
pečovat o krajinu kolem nás, 5. Posílit regionální identitu, informovanost, soudržnost a řízení v
území MAS. Každý cíl je naplňován jednou prioritou, která se dále dělí na specifické cíle (celkem 18)
opatření a podopatření (obou celkem 60). Indikátory k měření pokroku v naplňování strategie jsou
stanoveny na úrovni opatření či podopatření.
Z důvodu velké šíře strategických cílů počítá strategie s vícezdrojovým financováním. Je uvažováno
jak se soukromými zdroji, tak se zdroji národními i EU, neboť každý zdroj financí je vhodný pro jiný
typ opatření. MAS má zájem o využití všech čtyř operačních programů (IROP, OPZ, OPŽP a Program
rozvoje venkova), které je možné využít pro komunitně vedený rozvoj a za tím účelem sestavil 26
opatření/fichí na podporu financování realizace strategie.
Ve sledovaném období jsme žádnou výzvu nevyhlásili. V první polovině roku 2017 jsme vyhlásili 2
výzvy z OPZ a 1 výzvu z PRV. Termín ukončení příjmu žádostí do 1. výzvy z PRV byl stanoven na 21.
srpna 2017 ve 12 hodin.
Výzva č. 1 z OP Zaměstnanost
Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3
Termín vyhlášení výzvy
5. 4. 2017
Termín ukončení výzvy 18. 5. 2017
Výzva č. 2 z OP Zaměstnanost
Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny obyvatel, opatření 2
Termín vyhlášení výzvy
5. 4. 2017
Termín ukončení výzvy 18. 5. 2017
Výzva č. 1 z Programu rozvoje venkova
Vyhlášena na 5 Fichí
Termín vyhlášení výzvy 19. 6. 2017
Termín ukončení výzvy 21. 8. 2017
Probíhala konzultace výzev z IROP s CRR Kraje Vysočina a ŘO. Výzvy byly plánovány na srpen 2017,
ovšem se ve sledovaném období nepodařily vyhlásit.

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

Ve sledovaném období MAS ukončila registraci předkládaných projektů do PRV v 1. Výzvě MAS,
prováděla administrativní kontroly a hodnocení projektů, jejich registraci na RO SZIF, kontrolovala
doplnění neúplné dokumentace po výběrových řízení, připravovala všechny potřebné dokumenty k
vyhlášení výzev z IROP, OPŽP a OPZ dle požadavků ŘO.
Potencionální žadatelé měli možnost své záměry bezplatně konzultovat v kanceláři MAS, po
telefonu nebo elektronickou poštou. Tato možnost byla hojně využívána.
Probíhala animace škol a tím plníme indikátor č. 82000 - Počet uskutečněných školení, seminářů,
workshopů a konferencí. V rámci animace škol probíhaly především osobní konzultace nad
žádostmi, zprávami o realizaci a celkovou práci se systémem ISKP 14+ a ESF-ČR. Ve spolupráci s
MAS pokračovalo 40 základních a mateřských škol. Věcný pokrok v realizaci ISg prozatím nenastal,
protože nemáme u žádné výzvy provedeno závěrečné ověření od ŘO. Finančně tedy nebyly
podpořeny žádné integrované projekty, nebyly naplněny monitorovací indikátory, podle kterých by
mohl být pokrok vyhodnocen.

Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.

Horizontální principy

Horizontální principy

Realizace ISg přispívá k naplňování horizontálních principů. Do realizace jsou zapojeny osoby
různého věku, pohlaví, či náboženského vyznání. MAS propojuje veřejný a soukromý sektor, i širokou
veřejnost. Realizace ISg má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, jeden z cílů strategie je péče o krajinu
a zdravé životní prostředí (opatření č. 4).

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických
efektech na úrovni opatření resp.
podopatření strategie

Prozatím není ani jeden projekt zrealizovaný, tudíž synergické efekty mezi projekty/opatřeními
zatím nebyly generovány.

Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg.

Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

Žádná opatření při neplnění ISg nebyla uplatněna.

Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
strategie v průběhu období, za které je
tato zpráva vykazována a přijatá
opatření

Problémy se objevily v rámci příprav výzev z IROP. MAS měla v dubnu 2017 schválené interní
postupy pro IROP. Od července 2017 se snažíme vyhlásit výzvy z IROP, ale doposud jsme žádnou
výzvu nevyhlásili. Důvodem byla nedostatečná kapacita kontrolorů na CRR Kraje Vysočina a
následné přiřazení k jinému kraji. Mezitím se změnily metodické požadavky na interní postupy, ale i
výzvy.

Informace o potenciálních rizicích
realizace integrované strategie a
opatření k jejich eliminaci

Nedostatek podaných žádostí o dotace v OPZ ? do 2. vyhlášených výzev z OP Zaměstnanost se nám
přihlásil pouze jeden žadatel. Na I. pololetí 2018 plánujeme vyhlášení dalších výzev z OP, proto se
zaměříme na větší propagaci výzev MAS. Koncem roku jsme na webových stránkách zveřejnili
zpravodaj, který obsahuje mimo jiné předpokládaný harmonogram výzev. Zpravodaj byl
elektronickou poštou zaslán všem partnerům MAS a také do všech obcí v území. Před každou
vyhlášenou výzvou zašleme informace starostům, aby je zveřejnily v obecních vývěskách.

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny.

Doplňující informace

V rámci změn ISg chceme v následujícím období zažádat o přidání aktivity do Programového rámce
Životní prostředí opatření ?Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1)? ?
pouze v obcích nad 500 obyv.

