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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 soukromé 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 MAS 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:

V monitorovaném období od 1. 1. 2020 do 30. 6.2020 jsme v rámci IROP vyhlásili 5.
výzvu 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY
PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC
4.1
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vyhlášení výzvy bylo 20. 1.
2020, ukončení příjmu 2. 3. 2020.

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované
strategie:

V monitorovaném období od 1. 1.2020 do 30. 6. 2020 jsme v rámci IROP pokračovali s
administrací vyhlášených 5ti výzev. Do 4. výzvy pro Sociální a návazné služby bylo
podáno 5 projektových žádostí (3 z nich ve stavu - Žádost o podporu splnila podmínky
způsobilosti k financování po doplnění) a do 5. výzvy na Infrastrukturu pro vzdělávání
byly podány 3 projektové žádosti (z toho 2 ve
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stavu - Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění).
Výběrová komise MAS Krkonoše vybrala a doporučila projekty ze 4. výzvy IROP dne
28. 5. 2020. Výběrová komise MAS vybrala a doporučila projekty z 5. výzvy IROP dne
14. 5. 2020. Rada MAS Krkonoše schválila dne 30. 5. 2020 doporučené projekty ze 4.
výzvy IROP k financování.
Rada MAS Krkonoše schválila dne 25. 5. 2020 doporučené projekty z 5. výzvy IROP k
financování a předběžně schválila podklady k připravované 6. výzvě Sociální a
návazné služby. V červnu byly připraveny podklady pro vyhlášení 6. výzvy MAS
Krkonoše-IROP-Sociální a návazné služby - 324/06_16_072/CLLD_17_03_011.
PRV ? v 1. pol. roku 2020 probíhá administrace 1. a 3. výzvy (2. výzva byla
stornována), 22 ŽOD je v právním aktu. Vyplaceny byly 3 ŽOD ze 3. výzvy v celkové
míře podpory 1.660434 Kč. Dále máme podaných 9 ŽOP v celkové míře podpory
6.204.660 Kč (7 ŽOP je z právních aktů provedených v roce 2020, 2 ŽOP jsou z
právních aktů z roku 2019 ? z 1. výzvy MAS Krkonoše). Dále jsem provedli změnu
Strategie programového rámce PRV, která se týkala převodu financí z opatření PRV D:
Spolupráce na článek 20, konkrétně na opatření Veřejná prostranství a Stezky.
Programový rámec OPZ ? v administraci na MPSV 7 projektů. V opatření Prorodinná
opatření administrujeme 4 projekty v CZV 5837717 Kč, v opatření Sociální začleňování
2 projekty v CZV 4988967 Kč, v opatření Zaměstnanost v CZV 2000000 Kč. Výzvy v
OPZ prošly metodickým ověřením způsobilosti a projekty obdržely kontrolní list.

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.:

Žádná opatření jsme nemuseli řešit.

Místní akční skupina Krkonoše, z.s. vyhlásila výzvy IROP, OPZ a PRV. V nouzovém
stavu vyhlášeném Vládou České republiky jsme pracovali v režimu home office.
Osobní aktivitou zaměstnankyň jsme byli schopni běžného provozu.ve vyhlašování
výzev.
Informace o potenciálních
rizicích realizace integrované
strategie a opatření k jejich
eliminaci:

Vyrovnáváme se s dopady nouzového stavu k nemoci Covid 19, k 30. 6. 2020. V počtu
3 stálých zaměstnanců MAS Krkonoše se stává, že požadované informace, podání
výzev je tak časově náročné, že se musí pracovat nad rámec zákonné pracovní doby.
Časté změny a doplňování metodik a různých článků rozhodně nepřispívají k rozvoji
území na které není tolik času. Jsme hodně vytížení administrativou, a může se stát že
některé depeše, zprávy nebo e-maily v době pracovní neschopnosti, dovolené či
nepřítomnosti na pracovišti můžou přinést neřešitelné problémy pro nás i žadatele.
Jaká opatření bychom měli přijmout opravdu nevíme.
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Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie
CLLD_17_03_011 byla dne 17. září 2019 schválena. Používá se na plánování a
zapracování výstupu do připravované Strategie a Standardizace.

Doplňující informace:

Doplňující informace nemáme.

Shrnutí pro veřejnost:

.
REGIONY SOBĚ
MAS Krkonoše se zapojila do kampaně pořádané Národní sítí MAS na podporu lokální
ekonomiky www.REGIONYSOBE.cz. Jedná se o webové stránky s interaktivní mapou,
jejichž cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a turisty. Na
webu si může každý vyhledat podnikatele podle kraje, území místní akční skupiny nebo
zaměření podnikání: obchody a prodejny ? potraviny a p
řírodní produkty ? řemesla ? rukodělné výrobky ? služby ? stravování a ubytování.
Cílem je propagovat drobné regionální producenty a vytvořit unikátní databázi toho
nejkvalitnějšího, co české regiony nabízí a co je třeba zachovat a podporovat. Kampaní
pomáháme, aby naše venkovské regiony byly více odolné, soběstačné, tedy méně
závislé a tím snad i více svobodné.
Pokud byste se chtěli stát součástí těchto webových stránek, kontaktujte: Mgr. Petra
Hartmanová ? hartmanova@maskrkonose.cz, Tel.: 608 218 799. Můžeme Vám zajistit
bezplatnou propagaci.
Místní akční skupina Krkonoše je koordinátorem regionální značky Krkonoše originální
produkt?. Pomáháme zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech. Rozdělujeme
finanční prostředky v dotačních programech regionu Krkonoše (zemědělství a rozvoj
podnikání, vzdělávání a sociální služby, zaměstnanost a kvalita života v obcích,
komunitní život a bezpečnost dopravy).
V červenci vyhlašujeme 6. výzvu IROP pro Sociální a návazné služby s finanční
podporou 3 mil.Kč. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování
zázemí např. pro centra denních služeb, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, terapeutické komunity a dílny, sociálně aktivizační služby, terénní programy
apod.). Podporované sociální služby nemohou být určeny výl
učně pro seniory. V minulosti jsme podpořili žadatele např. nákupem automobilů pro
soc. služby nebo rekonstrukcí pečovatelské služby s ambulantní péčí.

Horizontální principy
Horizontální principy:

Dosavadní realizace ISg má neutrální vliv k naplňování principů.

Zaverzuj
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