MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
Region spokojeného života pro všechny

STANDARDIZACE CLLD 21+
• MAS Havlíčkův kraj o.p.s. musí do nového období CLLD21+ projít
novou STANDARDIZACÍ
• V souvislosti s tím musíme obce požádat o nové ÚZEMNÍ SOUHLASY,
schválené zastupitelstvem obce

STRATEGIE CLLD 21+
• Do nového období 21+ musí všechny MAS zpracovat také novou
STRATEGII CLLD
• V současné době probíhají setkání se starosty kvůli animaci území
potřebné ke tvorbě nové STRATEGIE, která se bude skládat ze dvou
částí: ANALYTICKÁ ČÁST a část nazvaná AKČNÍ PLÁNY (dříve
PROGRAMOVÉ RÁMCE)
• Do ANALYTICKÉ ČÁSTI je nutné projednat požadavky našeho území,
aby plán přesně odpovídal jeho potřebám, proto bude nutné
podepsat souhlas s poskytnutím území
• Část AKČNÍ PLÁNY bude detailně rozpracovávat předchozí ČÁST
ANALYTICKOU

PŘIPRAVOVANÉ OPERAČNÍ PROGRAMY DO
DALŠÍHO OBDOBÍ CLLD21+
• OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP)
• INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)
• STRATEGICKÝ RÁMEC SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP) – dříve
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
• OPERAČNÍ PROGRAM KONKURENCESCHOPNOST (OP K)
• OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z+)
• OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ (OP JAK) – v souvislosti s
ANIMACÍ ŠKOL a MAP
• OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OPTP)

PŘEDPOKLÁDANÁ OPATŘENÍ, DO KTERÝCH
BUDE MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOSTI O DOTACI
• Bezpečnost v dopravě včetně mostů,
• Infrastruktura pro cyklistickou
dopravu,
•
• Revitalizace veřejných prostranství
včetně zastávek,
•
• IZS – jednotky sboru dobrovolných
•
hasičů (pouze pro JPO II a III),
zbrojnice a technika a nově nádrže na •
vodu,
• Navyšování kapacit u mateřských škol •
a dětských skupin včetně hygienických •
požadavků,
• Základní školy, klíčové kompetence,

kmenové učebny, bezbariérovost,
zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání,
Zázemí pro sociální služby,
Komunitní centra budou v PRV,
Kulturní památky nemusí být v
UNESCO a Národní kulturní památky
Místní muzea,
Obecní a městské knihovny,
Veřejná infrastruktura cestovního
ruchu –parkoviště, amfiteátr.

ZÁMĚRY OBCÍ NA OBDOBÍ 2021 - 2027
• projektové záměry vycházejí z potřeb území
• je třeba hledat shodu potřeb území s operačními programy, nelze
podpořit všechny záměry!
• příprava projektových záměrů na celé období 2021 - 2027
• u každého záměru uvést tyto údaje:
• žadatel
• název
• přibližný objem finančních prostředků

ZÁMĚRY OBCÍ NA OBDOBÍ 2021 - 2027
• realizace všech uvedených záměrů v průběhu období 2021 – 2027
není podmínkou
• pokud nebude projektový záměr uveden ve strategickém
dokumentu (tedy v naší strategii), nelze ho přes MAS realizovat
z žádného dotačního titulu, proto je dobré dobře promyslet
projektové záměry a raději uvést více záměrů
• seznam projektových záměrů je v souladu (může být i totožný)
s projektovými záměry uvedenými v Programu obnovy venkova
(dotační titul POV vyhlašovaný každoročně Krajem)
• seznam projektových záměrů musí schválit zastupitelstvo obce

SOUHRN TOHO, CO OD VÁS BUDEME
POTŘEBOVAT
• PODEPSANÝ ÚZEMNÍ
SOUHLAS SCHVÁLENÝ
ZASTUPITELSTVEM
OBCE

• SEZNAM
PROJEKTOVÝCH
ZÁMĚRŮ S UVEDENÍM
DNE SCHVÁLENÍ
V ZASTUPITELSTVU
OBCE

DĚKUJEME ZA POZORNOST
Kontakty:

Jaroslava Hájková, hajkova@havlickuvkraj.cz, 774 420 913
Jitka Škaredová, skaredova@havlickuvkraj.cz, 561 116 138 (kancelář)
Bc. Kateřina Niklfeldová, niklfeldova@havlickuvkraj.cz
Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz
Ing. Yvona Jandová, jandova@havlickuvkraj.cz

