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_05
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krkonoše
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
31. 12. 2019
1. 7. 2019
SCHVAL
3. 3. 2020
Schválena MMR
3. 3. 2020 16:48:41
KASIVA
Zdeněk
Hefka
608520063
608520063
manazer@maskrkonose.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 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 1. 1. 2019 žilo v zájmovém území 39 007 obyvatel na ploše přibližně 504,6
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 soudržnost, výkonnost hospodářství, udržitelnost
cestovního ruchu a kvalitu životního prostředí v regionu MAS Krkonoše.
Přehled vyhlášených výzev:
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V přiložených dokumentech jsou seznamy výzev.
IROP
4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu
s názvem "MAS Krkonoše IROP ? Bezpečnost dopravy a cyklodoprava.
číslo: 358/06_16_038/CLLD_17_03_011"
Změna ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem MAS Krkonoše ? IROP Bezpečnost dopravy a
cyklodoprava na území MAS Krkonoše.? číslo: 358/06_16_038/CLLD_17_03_011
5. výzva k předkládání žádostí o podporuz Integrovaného regionálního operačního
programu
s názvem MAS Krkonoše ? IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS
Krkonoše.?
číslo: 373/06_16_075/CLLD_17_03_011
OPZ
Číslo výzvy 1. MAS A27/03_16_047/CLLD_17_03_011
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Název výzvy MAS 1_MAS Krkonoše_OPZ_Prorodinná opatření
Číslo výzvy 2. MAS A36/03_16_047/CLLD_17_03_011
Název výzvy MAS 2_MAS Krkonose_OPZ_Socialní služby
Číslo výzvy 3. MAS A71/03_16_047/CLLD_17_03_011
Název výzvy MAS 3.výzva_OPZ_Zaměstnanost
Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované
strategie:

V druhém pololetí roku 2019 jsme vyhlásili dvě 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.
Byly určeny kritéria přijatelnosti pro IROP.
Informace o věcném plnění pokroku v realizaci ISg IROP
Vyhlášeny 4 výzvy (Infrastruktura pro vzdělávání, Sociální a návazné služby,
Bezpečnost
dopravy a Cyklodoprava)
I
Výzva IROP ? Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše
- 8 přijatých žádostí za 12 226 849,-Kč (základní školy)
II. Výzva IROP ? Sociální a návazní služby na území MAS Krkonoše
- 5 přijatých žádostí za 5 270 196,-Kč (neziskovky, církve, pečovatelská služba)
III. Výzva IROP ? Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše
- 9 přijatých žádostí za 13 042 201,-Kč (základní a střední školy, vzdělávací střediska,
DDM)
- navýšení finanční alokace výzvy o 1 152 591,-Kč na 14 194 792,-Kč
IV. Výzva IROP ? Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava
- ukončení příjmu žádostí 28.2.2020, alokace výzvy ? 12 167 822,-Kč (95% dotace, 5%
spoluúčast), realizace projektu do 30.6. 2022 (např. chodníky, cyklostezky, cyklotrasy)

OPZ
V OPZ jsme vyhlásili jednu výzvu ve třech podopatřeních:
Sociální služby a sociální začleňování ? výzva ukončena 30.11.2019, alokace 6 900
000 Kč ? přijaty byly 2 projekty s CZV - 4 280 165 Kč, oba projekty schválila RADA
MAS k financování
Prorodinná opatření ? výzva ukončena 31.10.2019 ? alokace 5 000 000 Kč, přijaty byly
4 projekty s CZV 5 837 717,50 Kč, Radou byly schváleny k financování projekty 3 z
CZV 4 988 967,5 Kč
Zaměstnanost ? výzva ukončena 30.11.2019, alokace 2 000 000 Kč, byl předložen 1
projekt z CZV 2 000 000 Kč, schválen Radou MAS k financování
S opatřením OPZ jsme měli velké problémy vzhledem k personálnímu obsazení na
MAS v roce 2018. Začátkem roku 2019 jsme bojovali o to, abychom dostali povolení z
MMR výzvu vůbec vyhlásit a to se nám nakonec na základě sesbíraných projektových
záměrů z území podařilo.
Stav ŽOD z první výzvy Programu rozvoje venkov: Od 1.7.2019 31.12.2019 máme
proplaceno 13 ŽOP, 5 ŽOD má podanou ŽOP, 2 ŽOD čeká na realizaci žadatelem,
termín realizace mají na 24 měsíců. Proplaceno 8814758 Kč.
V programu rozvoje venkova jsme v červenci 2019 vyhlásili 3. výzvu (2. výzva byla
stornována z důvodu nefunkčnosti webových stránek MAS Krkonoše) ve třech fichích
17.1.a, 17.1 b, 19.1. b. Celkem bylo vybráno orgánem MAS k financování 26 ŽOD z 32
přijatých ŽOD. Stav žádostí k 31.12.2019 - žádosti jsou rozděleny do fichí takto: 18
ŽOD ve fichi 17.1.a ? z toho 13 ŽOD je po administrativ
ní kontrole, celková alokace fiche 8500000 Kč; 1 ŽOD v 17.1. b. ? zde byla ukončena
administrace, celková alokace 1.250.000 Kč; 7 ŽOD v 19.11.b., celková alokace
1250000 Kč z toho 5 ŽOD je po administrativní kontrole, u 2 ŽOD byla ukončena
administrace.
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Celkem jsme za sledované období průběžně administrovali 48 žádostí o podporu ve
dvou vyhlášených výzvách. 13 z nich bylo proplaceno do 31.12.2019.
Bohužel se nám nedaří naplnit indikátor Počet pracovních míst. Zatím jsme vytvořili 1
pracovní místo a dle průzkumů u potencionálních žadatelů žádný nemá v plánu
pracovní místo vytvořit, a to z důvodů vysoké míry zaměstnanosti v regionu a tudíž
nízkého zájmu ze strany potencionálního zaměstnance do zemědělského sektoru
nastoupit. Na rok 2020 jsem se pokusili upravit Fiche tak, abychom
preferenčními kritérii zvýhodnili žadatele, kteří vytvoří částečný pracovní úvazek.
PRV D, 19.3.1- projekt Spolupráce ? nedaří se navázat průchozí projektový záměr v
tomto opatření, proto byl členskou schůzí schválen převod finančních prostředků na čl.
20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a to do opatření a)
Veřejná prostranství v obcích a g) Stezky. Žádost o změnu Strategie bude podána v r.
2020.
V příloze jsou vloženy dokumenty výzev. Tyto jsou i na webu www.maskrkonose.cz
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.:

Místní akční skupina Krkonoše, z.s. vyhlásila výzvy IROP, OPZ a PRV. Osobní aktivitou
zaměstnanců jsme eliminovali skluz ve vyhlašování výzev. Máme problémy v
administraci výzev, které průběžně v součinnosti s RO napravujeme.
OPZ, vypsali jsme výzvy, které ze začátku naší činnosti v roce 2019 vypadaly že
nebudou vůbec vypsány. Jednali jsme intenzivně s ŘO a podařilo se výzvy vypsat.
IROP byl velký zájem, vesměs byly projekty kvalitně zpracovány. Někteří žadatelé své
projekty stáhli, další byly podobné. Je obtížné vysvětlovat, proč žádosti byly vyřazeny.
PRV jsme vyčerpaly, zůstalo několik set tisíc korun. V současné době se částka
upřesňuje a vypíše se výzva na dočerpání.

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

Žádná nám známá a zásadní rizika nevnímáme k 31. 12. 2019. Zkomplikovat nám
může realizaci ISg lidský faktor. Také kurzové změny Eura a přepočet na CZK může
výrazně zkomplikovat žadatelům realizaci projektů. Změna systému MS2014+ nám
zkomplikovala pracovní povinnosti, zejména dodržování termínů vypsaných ŘO. Časté
změny a doplňování metodik a různých článků rozhodně nepřispívají k rozv
oji území na které není tolik času. Jsme hodně vytížění aministrativou, a může se stát
že některé depeše nebo e-maily v době nemoci či nepřítomností na pracovišti můžou
přinést neřešitelné problémy pro nás i žadatele.

Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Členská základna byla na členské schůzi a radě spolku informována nutnosti,
povinnosti zpracovat evaluaci. Zpracovanou zprávu o evaluaci jsme odeslali k 30. 6.
2019. Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie
CLLD_17_03_011 byla dne 17. září 2019 schválena.

FaMa+ (c) 2005 TescoSW a.s.

11. 9. 2020 14:43:47

Strana : 3 z 4

Zpráva o plnění ISg
Doplňující informace:

Doplňující informace nemáme.

Shrnutí pro veřejnost:

Veřejnost jsme informovali o aktivitách Místní akční skupiny Krkonoše, z.s., v tištěných
médiích, obecních a městských zpravodajích, měsíčníku Vrchlabinky, Východočeská
televize V1. Dále 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. Osobní setká
vání je velmi účinné pro propagování spolku Místní akční skupiny Krkonoše a jeho
možností pro rozvoj regionu.

Horizontální principy
Horizontální principy:

Dosavadní realizace ISg má neutrální vliv k naplňování principů.

Zaverzuj
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