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Strategie
Popis integrovaného nástroje: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je jedním z integrovaných
nástrojů, jejichž prostřednictvím bude docházet k implementaci prostředků Evropských
strukturálních fondů v programovém období 2014 - 2020, integrované strategie
místního rozvoje je zaměřená na působnost Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. Místní
akční skupina Krkonoše, z.s. je společenství veřejné a soukro
mé sféy (členy MASA 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 doprany a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství v území M
AS Krkonoše. Toto území zahrnuje 26 obcí a měst v severní části Královéhradeckého
kraje. K 31. 12. 2013 žilo v zájmovém území 36613 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 zajistí za asistence pracovníků a
představitelů MAS Krkonoše tým externích expertů.
Strategickým cílem je zlepšit vybavenost a zvýšit sociální soudržnos, výkonnost
hospodářství, udržitelnost cestovního ruchu a kvalitu životního prostředí v regionu MAS
Krkonoše.
Přehled vyhlášených výzev:

1. výzva MAS Krkonoše-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše.
č.278/06_16_075/CLLD_17_03_011
datum vyhlášení 13.12.2018, ukončení příjmu žádostí 28.2.2019
2. výzva MAS Krkonoše - IROP Sociální a návazné služby. č.
193/06_16_072/CLLD_17_03_011
datum vyhlášení 18.3.2019, ukončení příjmu žádostí 30.6.2019
3. výzva MAS Krkonoše - IROP ? Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS
Krkonoše č. 282/06_16_075/CLLD_17_03_011
datum vyhlášení 29.3.2019, ukončení příjmu žádostí 30.6.2019
V příložených dokumentech jsou seznamy výzev.

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované
strategie:

V prvním pololetí roku 2019 jsme vyhlásili tři výzvy v IROPu., Před vyhlášením výzev
jsme intenzivně jednali s ŘO, se zájemci o konzultace o záměrech jsme byli v kontaktu,
e-mailovém, telefonickém a osobním. Uspořádali jsme pro zájemce školení o výzvách.
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Byly určeny kritéria přijatelnosti pro IROP. Program PRV administruje 24 žádostí o
dotaci. Žádosti nejsou v právním aktu SZIF.
Informace o věcném plnění pokroku v realizaci Isg
IROP ?
1. Výzva, MAS Krkonoše ? IROP ? Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS
Krkonoše., podaných žádostí 9, jeden žádost stáhl. Žádosti jsou v různém stupni
hodnocení, tabulka je v příloze.
2. Výzva, MAS Krkonoše ? IROP ? Sociální a návazné služby, podaných žádostí k 30.
6. 2019 je 5 žadatelů.
3. Výzva, MAS Krkonoše ? IROP ? Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS
Krkonoše, podaných žádostí k 30. 6. 2019 je 9 žadatelů.
Žádosti jsou v různé fázi hodnocení a schvalování. K 30. 6. 2019 nemáme žádné
žádostí pod smlouvou.
OPZ jsme intenzivně projednávali s ŘO. Jednali jsme s potencionálními žadateli,
předložili předběžné záměry. Předpoklad vyhlášení je v druhé polovině roku 2019.
PRV
V 1. výzvě jsme měli k 30. 6. 2019, 21 projektů v právním aktu, z toho má 15 projektů
mělo podáno Žádost o platbu.
PRV A ? 18 ŽOD v právním aktu z toho 13 ŽOP
PRV B ? 2 ŽOD v právním aktu z toho 1 ŽOP
PRV C - 1 ŽOD v právním aktu z toho 1 ŽOP
Informace o pokroku v
V hodnoceném období nebyly realizovány žádné z klíčových intervencí.
realizaci klíčových intervencí:

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.:

Nebyly podány žádné žádosti o změnu Isg.

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

Podařilo se Místní akční skupinu Krkonoše, z.s. stabilizovat a začít vyhlašovat výzvy.
IROP a PRV. V rámci OPz jsme v kontaktu s ŘO, zaslali jsme záměry a čekáme na
oficiální vyjádření, zda se OPZ uskuteční anebo v jakém rozsahu.
OPZ řešíme s ŘO. Výsledek zatím nevíme.

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

Žádná nám známá rizika nevnímáme. Zkomplikovat nám může realizaci Isg pouze
lidský faktor.

Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Členská základna byla na členské schůzi a radě spolku informována nutnosti,
povinnosti zpracovat evaluaci. Vytvořili ksme fokusní skupinu, která prodiskutovala
Swot analýzu a z těchto poznámek, návrhů byla zpracována evaluační zpráva. Odeslali
jsme ji k 30. 6. 2019 a výsledek zatím neznáme.

Doplňující informace:

Doplńující informace nemáme.
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Shrnutí pro veřejnost:

Veřejnost jsme informovali o aktivitách Místní akční skupiny Krkonoše, z.s., v tištěných
médiích, obecních a městských zpravodajích, měsičníku Vrchlabinky,i Východočeská
televize V1. Dále se zaměstnanci MAS vystupujeme na obecních a městských
slavnostech, kde propagujeme naši činnost.
Realizaci Isg postupně v rámci možností naplńujeme. Je velký skluz, který se obtížně
dohání.

Horizontální principy
Horizontální principy:

Dosavadní realizace Isg má neutrální vliv k naplňování principů.

Zaverzuj
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