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Oprava v systému –nahrazeno textem:
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.
Analýza i potřeby jsou generovány na základě dostupných statistických dat
a přímou komunikací v terénu (osobní rozhovory, dotazníky, kulaté stoly),
tzv. metodou komunitně vedeného místního rozvoje. Tato data jsou pak
výchozím bodem pro sestavení budoucí strategie rozvoje území. Zjištěné
výsledky ukazují, že je třeba podporovat rozvoj ve všech oblastech, které
strategie zkoumá. 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
jedou 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 každé zdroj financí je vhodný pro jiný typ opatření.
Sám nositel strategie 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.
Oprava v systému – nahrazeno textem:
Ve sledovaném období MAS vyhlásila 3 výzvy. Před vyhlášením výzev jsme
s ŘO OP a SZIF konzultovali interní postupy, Fiche a podporované aktivity
jednotlivých opatření k výzvám z OPZ, IROP a PRV. Absolvovali jsme
semináře pořádané ŘO – 5 seminářů OPZ, 1 semináře k OPŽP, 2 semináře
PRV, 1 seminář IROP a 1 školení práce v s CSSF. 5. 4. jsme vyhlásili první dvě
výzvy z OP Zaměstnanost, ke kterým jsme pořádali dva semináře pro
žadatele. 19. 6. jsme vyhlásili výzvu z PRV celkem na 5 opatření/Fichí, k
této výzvě jsme uspořádali dva semináře pro žadatele.
Potencionální žadatelé mají možnost své záměry konzultovat v kanceláři
MAS nebo zaměstnanci kanceláře navštíví přímo místa, kde jsou plánovány
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jednotlivé projekty. Provádíme individuální konzultace a bezplatné
poradenství po telefonu nebo elektronickou poštou.
Realizujeme animaci škol a tím jsme začali plnit indikátor č. 82000 - Počet
uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí. V rámci
animace škol probíhaly především osobní konzultace nad žádostmi a
systémem ISKP 14+. Manažerka pro animaci škol poskytuje: metodickou
pomoc ZŠ a MŠ při výběru vhodných šablon, školení pro žadatele a
příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání
veřejných 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 nemají zatím o spolupráci zájem. Ve
spolupráci s MAS podalo žádost o podporu 15 školských zařízení,
především školek, 4 školská zařízení podala žádost sama, ovšem využívají
telefonických konzultací. Manažerka se pravidelně účastí seminářů
k problematice „šablon“ na MŠMT (1x seminář ke zprávám o realizaci
projektu, či prostřednictvím NIDV (1 x seminář k publicitě a vykazování).
SCLLD propagujeme na webových stránkách www.havlickuvkraj.cz,
informace poskytujeme osobně, telefonicky, či prostřednictvím
elektronické pošty.
Vložena tabulka Indikátory podle specifických cílů a opatření SCLLD
g)_OPRAVA

OPRAVA – doplněn termín ukončení výzev
Termín ukončení 1. výzvy z PRV: 21. srpna 2017 ve 12 hodin
Termín ukončení 1. výzvy z OPZ: 18. května 2017 ve 12 hodin
Termín ukončení 2. výzvy z OPZ: 18. května 2017 ve 12 hodin
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