Zpráva o plnění ISg

Identifikace operace
Číslo zprávy:
Integrovaná strategie:
Nositel:
Sledované období do:
Sledované období od:
Kód stavu:
Datum změny stavu:
Název stavu:
Datum změny:
Změnil/a:
Jméno:
Příjmení:
Mobil:
Telefon:
Email:

CLLD_17_03_011_02
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krkonoše
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
30. 6. 2018
1. 1. 2018
SCHVAL
26. 11. 2018
Schválena MMR
26. 11. 2018 10:21:00
KASIVA
Zdeněk
Hefka
+420608454540
+420608454540
manazer@mas-krkonose.cz

Strategie
Popis integrovaného nástroje: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je jedním z integrovaných
nástrojů, jejichž prostřednictvím bude docházet k implementaci prostředků Evropských
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Integrovaná
strategie místního rozvoje je zaměřená na působnost Místní akční skupiny Krkonoše,
z.s. Místní akční skupina Krkonoše, z.s. je společenství veř
ejné i soukromé sféry (členy MAS jsou obce, svazky měst a obcí, správa národního
parku, agrární komora, soukromí zemědělci a zemědělské podniky, firmy, živnostníci a
neziskové organizace) a vychází z metody LEADER. SCLLD MAS Krkonoše bude
sloužit k podpoře rozvoje infrastruktury vzdělávání, sociálních služeb, a infrastruktury
bezmotorové dopravy a zvyšování konkurenceschopnosti zeměděl
ství v území MAS Krkonoše. Toto území zahrnuje celkem 26 obcí a měst v severní
části Královéhradeckého kraje. K 31.12.2013 žilo v zájmovém území 36 613 obyvatel
na ploše přibližně 504 km2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Krkonoše (dále SCLLD MAS Krkonoše) byla pořizována od března 2014 do ledna
2016. Strategie byla připravována komunitně, její zpracování zajistil za a
sistence pracovníků a představitelů MAS Krkonoše tým externích expertů.
Strategickým cílem je zlepšit vybavenost a zvýšit sociální soudružnost, výkonnost
hospodářství, udržitelnost cestovního ruchu a kvalitu životního prostředí v regionu MAS
Krkonoše.
Přehled vyhlášených výzev:

Ve vybraném období nebyly vyhlášeny žádné výzvy

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované
strategie:

V prvním pololetí roku 2018 probíhalo vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie
CLLD (semináře a workshopy pořádané řídícími orgány, semináře k používání nástroje
CSSF14+, seminář ke studii proveditelnosti atd.). Byla zpracována a podána žádost v
6. výzvě IROP - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - SC 4.2 o
finanční podporu, za účelem zajištění finančních prost
ředků pro realizaci a udržitelnost projektu. V rámci této etapy byla zahájena příprava
hodnotícího procesu, tj. kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí a věcného
hodnocení. Dále byla zahájena příprava interních postupů pro vyhlašování výzev a
jejich následnou kontrolu. Byly zpracovávány a konzultovány fiche pro výzvu PRV

Informace o pokroku v
V hodnoceném období nebyly realizovány žádné z klíčových intervencí
realizaci klíčových intervencí:
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Popis realizace ISg
Informace o dosažených
synergických efektech na
úrovni opatření resp.
podopatření integrované
strategie.:

Synergické efekty dosud nebyly dosaženy

Informace o
podaných/schválených
změnách integrované
strategie.:

Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg

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

Z technicko organizačních důvodů nebyly plněny Podmínky realizace programového
rámce OPZ. Na toto byla MAS ŘO OPZ upozorněna dopisem dne 18.5.2018. Na
základě tohoto dopisu byl zpracován a odeslán Akční plán OPZ s popisem opatření,
upraveným harmonogramem výzev a finančním plánem. Akční plán OPZ je v
přiložených dokumentech
Dlouhý proces schvalování ISg bude mít vliv na plnění milníků

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

Dlouhý proces schvalování ISg bude mít vliv na plnění milníků

Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny

Doplňující informace:

nejsou

Shrnutí pro veřejnost:

V prvním pololetí roku 2018 probíhalo vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie
CLLD (semináře a workshopy pořádané řídícími orgány, semináře k používání nástroje
CSSF14+, seminář ke studii proveditelnosti atd.). Byla zpracována a podána žádost v
6. výzvě IROP - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - SC 4.2 o
finanční podporu, za účelem zajištění finančních prost
ředků pro realizaci a udržitelnost projektu. V rámci této etapy byla zahájena příprava
hodnotícího procesu, tj. kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí a věcného
hodnocení. Dále byla zahájena příprava interních postupů pro vyhlašování výzev a
jejich následnou kontrolu. Byly zpracovávány a konzultovány fiche pro výzvu
PRV.Vyhlašování výzev z PRV a OPZ je plánováno na
2. pololetí 2018.

Horizontální principy
Horizontální principy:

Dosavadní realizace ISg má neutrální vliv k naplňování horizontálních principů

Zaverzuj
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