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Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj
Havlíčkův kraj, o.p.s.

Strategický rámec
Popis integrovaného nástroje: 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 po
dporovat "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 strategi
e 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 sestavila
26 opatření/fichí na podporu financování realizace strategie.
Přehled vyhlášených výzev:

IROP - ve sledovaném období byla vyhlášena 8. výzva z IROP ? Infrastruktura pro
vzdělávání a celoživotní učení IV. Výzva byla vyhlášena 18. 10. 2021, termín ukončení
výzvy byl 19. 11. 2021, celková lokace ve výši 661 536,14 Kč. Do výzvy byla podána 1
žádost o podporu, splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného
hodnocení, byla Programovým výborem doporučena k finan
PRV ? ve sledovaném období byl dokončován příjem žádostí do 8. výzvy, která byla 9.
6. vyhlášena. Příjem žádostí o dotaci v rámci 8. Výzvy byl ukončen 9. července 2021. K
tomuto datu bylo na MAS podáno celkem 15 žádostí do vyhlášené Fiche č. 15. Výše
požadované dotace úhrnem za všechny žádosti byl 2 562 816 Kč. Výběrová komise
hodnotila 15 žádostí, Programový výbor schválil 13 vybranýc
h projektů k financování ze strany SZIF. Dva projekty nebyly vybrány, protože alokace
na Fichi nestačila.

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované
strategie:

Dosavadní realizace ISg ve vztahu k jednotlivým opatřením ve sledovaném období 1.
7. 2021 ? 31. 12. 2021:
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Operační program Životní prostředí ? Výsadba a obnova zeleně ? Ve sledovaném
období nebyla po dohodě s ŘO vyhlášena žádná výzva.
IROP ? ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 8 z opatření Infrastruktura pro
vzdělávání a celoživotní učení.
Operační program zaměstnanost ? ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné
výzvy z žádného opatření.
PRV, Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele ? opatření nenaplňujeme,
výzva byla vyhlášena 3x, ani do jedné výzvy nebyl přihlášen žádný projekt.
PRV, Podpora rozvoje zemědělských podniků ? vyhlášeny 3 výzvy, podáno 34 žádostí,
podpořeno 16 projektů. Zájem žadatelů o tuto fichi trvá, budeme žádat o změnu ve
strategii.
Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Pro velký zájem žadatelů je
opatření finančně posíleno přesunem zbývajících alokací z jiných opatření - Žádost o
změnu strategie č. 10. Další výzva bude vyhlášena v 1. čtvrtletí 2022.
PRV, Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh ? vyhlášeny 3
výzvy, přijato 8 žádostí, podpořeno 5 projektů. Zájem o tuto fichi trvá ? další výzva
bude vyhlášena na zbývající alokaci.
Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Zbývající alokace z tohoto
opatření byla převedena do jiných opatření - Žádost o změnu strategie č. 10.
PRV, Lesnická infrastruktura ? celkem vyhlášeny 2 výzvy, přijatý 1 projekt, který byl
podpořen, projekt se nachází ve fázi realizace. Ve fichi zbývá 274.331,- Kč.
Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Pro velký zájem žadatelů je
opatření finančně posíleno přesunem zbývajících alokací z jiných opatření - Žádost o
změnu strategie č. 10. Další výzva bude vyhlášena v 1. čtvrtletí 2022.
PRV, Zemědělská infrastruktura ? za celé období byla výzva na Fichi vyhlášena 1x,
nebyla podána žádná žádost. Alokace na fichi 351.000,- Kč.
Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Zbývající alokace z tohoto
opatření byla převedena do jiných opatření - Žádost o změnu strategie č. 10.
PRV, Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině ? na fichi byla
vyhlášena výzva 1x. Do výzvy nebyl podán žádný projekt.
Nevyčerpaná alokace ve výši 1.000.000,- Kč byla převedena do jiných opatření.
PRV, Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky ? na fichi jsme vyhlásili výzvu již 3x.
Celkem bylo přijato 8 projektů, z nich 6 projektů je realizováno, u dvou projektů probíhá
AK ze strany SZIF. Do 6. výzvy, která byla vyhlášena 11. 2. 2020, se přihlásili čtyři
žadatelé. Tři projekty byly VK vybrány k podpoře, jeden projekt vybrán nebyl, protože
na něho nebyly již finanční prostřed
Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Zbývající alokace z tohoto
opatření byla převedena do opatření, o která je zájem - Žádost o změnu strategie č. 10.
PRV, Preventivní protipovodňová opatření v lesích ? výzva vyhlášena 1x, žadatelé
nepodali žádný projekt.
Nevyčerpaná alokace byla převedena do opatření, o která je zájem - Žádost o změnu
strategie č. 10.
PRV, Ochrana lesních porostů ? výzva vyhlášena 1x, podán 1 projekt, žadatel podal v
prosinci Žádost o platbu.
Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Zbývající alokace z tohoto
opatření byla převedena do opatření, o která je zájem - Žádost o změnu strategie č. 10.
PRV, Podpora společenských funkcí lesa ? výzva na fichi byla vyhlášena 3x, do výzev
byl podán pouze 1 projekt, žadatel nedoplnil v rámci AK potřebné dokumenty, tudíž
projektu byla ukončena administrace. Protože v území není o tuto fichi zájem. Zbývající
alokace z tohoto opatření byla převedena do opatření, o která je zájem - Žádost o
změnu strategie č. 10.
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PRV, Investice do lesnických technologií a techniky ? byly vyhlášeny 2 výzvy, přijato 9
žádostí o dotaci, z toho byly podpořeny 3 projekty, protože byla alokace na fichi
dočerpána. Ve sledovaném období od 1. 7. do 31. 12. 2021 nebyla vyhlášena žádná
výzva. Pro velký zájem žadatelů je opatření finančně posíleno přesunem zbývajících
alokací z jiných opatření - Žádost o změnu strategie č
. 10. Další výzva bude vyhlášena v 1. čtvrtletí 2022.
PRV, Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů ? výzva vyhlášena 1x,
přijaty 2 žádosti, obě byly podpořeny. Jeden žadatel má podepsanou Dohodu, druhý
žadatel byl v rámci AK vyřazen, protože nedoložil výběrové řízení. 11. února 2020 jsme
vyhlásili 6. výzvu z PRV . Do výzvy se přihlásili dva projekty, v současné době je jeden
projekt zrealizován a proplacen. Druhý projekt m
PRV, Podpora spolupráce mezi aktéry v území ? výzva vyhlášena 1x, žádný projekt se
nepřihlásil. Zbývající alokace z tohoto opatření byla převedena do opatření, o která je
zájem - Žádost o změnu strategie č. 10.
PRV, Živá obec ? Do programového rámce jsme nově zařadili fichi č. 15 Živá obec, čl.
20 a), b) a f). Na tuto Fichi jsme vyhlašovali výzvu v roce 2021 poprvé. Protože byl
zájem žadatelů veliký, proběhly již dvě výzvy (výzva č. 7 a 8). Ve sledovaném období
byl dokončován příjem žádostí do 8. výzvy. V této výzvě bylo přijato 15 projektů, MAS
vybrala 13 projektů k financování (na zbývající
projekty chyběly finanční prostředky), SZIF ukončil administraci u dalších 2 projektů z
důvodu nedoložení přílohy a z důvodu nedodržení podmínek výzvy.
PRV, Projekty spolupráce ? připravujeme projekt nadnárodní spolupráce ?Cisterciácká
klášterní krajina? společně se třemi MAS z ČR a jedním partnerem z Německa ?
Bamberk. Předpokládáme, že vyčerpáme celou alokaci.
U opatření, kde se nám čerpání nedaří, se zaměřujeme na potencionální žadatele a
domlouváme s nimi osobní konzultace. Zdůrazňujeme, že je třeba mít záměry
připravené. K 30. 9. 2021 jsme podali Žádost o změnu č. 10, která se týkala přesunu
alokace přechodného období a zbývajících alokací z období 2014 ? 2020 do opatření,
o která je zájem (fiche č. 2, 4, 11, 14 a 15), ŽoZ byla schválena
15. 10. 2021. V 1. čtvrtletí 2022 plánujeme vyhlásit výzvu v souladu s touto ŽoZ.
V zájmu naší MAS je, abychom alokace vyčleněné na jednotlivé operační programy a
PRV vyčerpali.

Informace o pokroku v
Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.
realizaci klíčových intervencí:

Popis realizace ISg
Informace o dosažených
synergických efektech na
úrovni opatření resp.
podopatření integrované
strategie.:

Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.

Informace o
podaných/schválených
změnách integrované
strategie.:

K 30. 9. 2021 jsme podali Žádost o změnu č. 10, která se týkala přesunu alokace
přechodného období a zbývajících alokací z období 2014 ? 2020 do opatření, o která je
zájem (fiche č. 2, 4, 11, 14 a 15), ŽoZ byla schválena 15. 10. 2021.

Opatření při neplnění ISg
uložená MMR-ORP/ŘO.:

Žádná opatření při neplnění ISg nebyla uplatněna.

Žádné problémy při realizaci ISg jsme nezaznamenali.
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Informace o potenciálních
rizicích realizace integrované
strategie a opatření k jejich
eliminaci:
Popis evaluačních aktivit
nositele IN:
Doplňující informace:

Pandemie COVID 19 neměla na realizaci naší strategie zásadní vliv. Některá jednání
orgánů MAS se uskutečnila formou per rollam a některé semináře pro žadatele byly
pouze přístupné na webu MAS.
Příklady projektů významných pro plnění cílů strategie:
Projekt "Modernizace zemědělského podniku" (žadatel Družstvo vlastníků půdy a
majetku Slavíkov) nakoupili za podpory z PRV techniku pro středisko pro výkrm
drůbeže.
Prostřednictvím výzev IROP - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení se
realizuje projektů v ZŠ a MŠ v území.

Shrnutí pro veřejnost:
Horizontální principy
Horizontální principy:

Zaverzuj

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.

