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Strategie 

- popis integrovaného nástroje 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. Na společné cestě krajem 

ovoce a pískovce (dále jen SCLLD) představuje ucelený dokument sloužící k nasměrování rozvoje 

území MAS Podchlumí.  MAS Podchlumí z.s. usiluje o účelné a efektivní vedení místního rozvoje 

(pomocí SCLLD), tedy o jeho směřování k požadovaným cílům, napomáhá rozvoji území, 

transparentnosti apod. Poslání SCLLD MAS Podchlumí z.s. vychází ze specifických problémů a potřeb 

vymezeného území identifikovaných v socioekonomické analýze a odráží rozvojový potenciál tohoto 

venkovského území.  SCLLD "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" bude rozvíjet území MAS 

Podchlumí metodou LEADER, která má pro své principy přidanou hodnotu jako metoda a naplní i 

významné priority rozvoje, jako je spolupráce, důraz na místní ekonomiku a lidské zdroje.  

Místní akční skupina Podchlumí si pro svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje stanovila 

strategický cíl, a to v období do roku 2020 napomáhat ke všestrannému rozvoji regionu, ke zlepšování 

kvality života obyvatel a ke zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky tím, že MAS bude získávat a 

rozdělovat finanční prostředky z veřejných zdrojů, koordinovat aktivitu místních subjektů, 

podporovat mezisektorové partnerství a realizovat vlastní projekty ve prospěch regionu. 

Při realizaci SCLLD bude MAS Podchlumí z.s. využívat nejen místní potenciál a zdroje, ale napomůže 

také získat a rozdělit prostředky pro investice, financovatelné z Evropských strukturálních a 

investičních fondů (dále jen ESIF), které budou napomáhat zvýšení atraktivity této venkovské oblasti 

a budou řešit problémy území. 

 

- informace o věcném pokroku v realizaci integrovaného nástroje 

IROP - dne 3.3.2017 byl vydán akceptační dopis; byly zpracovány interní postupy pro vyhlášení výzev; 

do konce MO zatím nebyly ŘO schváleny. Opatření - Bezpečná doprava a Cyklodoprava; zahájena 

příprava textu výzvy, vypracována hodnotící kritéria pro schválení ŘO, konzultace s potenciálními 

žadateli na přípravě jejich projektů i s ŘO; Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb; 

příprava textu výzvy,  hodnotící kritéria pro schválení ŘO,  konzultace s potenciálními žadateli i s ŘO; 

Sociální podnikání; účast na semináři k přípravě a realizaci projektů; konzultace s potenciálními 

žadateli na přípravě projektů; Technika HZS; zahájena příprava pro výzvu, vypracována hodnotící 

kritéria pro schválení ŘO, konzultace s potenciálním žadatelem i ŘO.    

OPZ - dne 28.2.2017  byl vydán akceptační dopis; byly provedeny opravy ve fin. plánu a v dokumentu 

SCLLD na základě akceptačního dopisu (21.3.2017); Příprava výzev OPZ - vypracovány interní 

směrnice pro výzvy OPZ; ŘO schváleny 21.6.2017;  dne 26.6.2017 schváleny Valnou hromadou a 

Radou MAS;  Opatření Sociální služby a sociální začleňování; připraven text výzvy; do konce MO zatím 



neschválen ŘO, konzultace s ŘO i s potenciálními žadateli na přípravě jejich projektů; Prorodinná 

opatření připraven text výzvy; do konce MO zatím neschválen ŘO, konzultace s ŘO i s potenciálními 

žadateli.  

PRV - dne 20.2.2017 byl vydán akceptační dopis; proběhla příprava fichí pro jednotlivá opatření výzev 

v PRV -  schváleny SZIF v červnu; interní směrnice (hodnocení projektů, střet zájmů při výběru 

projektů a schválení výběru projektu, vč. zaručení transparentnosti)  dne 26.6.2017 schváleny Valnou 

hromadou a Radou MAS; Připraveno vyhlášení výzev pro všechna opatření najednou; do konce MO 

zatím nevyhlášeny. Konzultace projektů s potenciálními žadateli  i ŘO - všechna opatření - 

Zemědělské podniky, Zemědělské produkty, Nezemědělské podnikání, Krátké řetězce a místní trhy, 

Rekreační funkce lesa. 

 

- informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 

MAS Podchlumí z.s. ve sledovaném období nerealizovala klíčové projekty a prozatím jejich realizaci 

neplánuje. 

 

- přehled vyhlašovaných výzev 

Ve sledovaném období nebyla v rámci realizace ISg (SCLLD MAS Podchlumí, z.s. Na společné cestě 

krajem ovoce a pískovce) vyhlášeny žádné výzvy. 

 

Popis realizace ISg 

- informace o dosažených synergických efektech 

Vzhledem k tomu, že nebyla prozatím vyhlášena žádná výzva a nebyl podán, realizován a dokončen 

žádný projekt, nebylo dosud dosaženo žádných synergických efektů. 

 

- informace o změnách ISg 

K datu předložení této průběžné zprávy nebyly podány žádné změny strategie. 

- opatření při neplnění ISg 

Ve sledovaném období nebyla uplatněna žádná opatření. 

 

- informace o problémech v realizaci ISg 

V průběhu realizace ISg ve sledovaném období jsme měli problémy personálního charakteru - 

původní vedoucí pracovnice pro SCLLD odešla na mateřskou dovolenou, po ní nastoupila nová 

vedoucí pracovnice pro SCLLD, byla přijata další nová projektová manažerka pro  SCLLD, která má na 

starost animaci škol, pomoc s přípravou výzev a interních dokumentů a konzultace s žadateli. Ta však 

byla v důsledku úrazu ve sledovaném období 8 týdnů nemocná. Tím došlo k posunu při vypracování 

interních dokumentů k výzvám a k posunu jejich schválení a v důsledu toho i ke zpoždění ve 

vyhlašování výzev. 



 

- informace o potenciálních rizicích realizace ISg 

Ve sledovaném období nebyla identifikována žádná potenciální rizika realizace ISg. 

 

- popis evaluačních aktivit nositele IN 

V rámci realizace projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. Na 

společné cestě krajem ovoce a pískovce (dále jen SCLLD) prozatím nebyla k 30.6.2017 vyhlášena 

žádná výzva, nebyl předložen a vyhodnocen žádný projekt a zatím nedošlo k žádnému finančnímu ani 

věcnému pokroku při realizaci SCLLD. Zatím nejsou plánovány ani prováděny žádné evaluační aktivity. 

 

- doplňující informace 

Ve sledovaném odbobí zatím nedošlo k plnění finančního plánu, plnění indikátorů, nedošlo k žádným 

změnám strategie a nebyla uplatněna žádná opatření ŘO. 

 

- shrnutí pro veřejnost 

Byly zahájeny přípravné práce pro vyhlášení jednotlivých výzev MAS podle schválených rámcových 

programů SCLLD, vč. jednání s jednotlivými řídícími orgány o nastavení výzev MAS Podchlumí a o 

podmínkách a kritériích vyhlašování výzev a předkládání projektů jednotlivých OP, vč. podmínek a 

kritérií pro výběr projektů, které budou u předkládaných projektů zprostředkujícím subjektem 

ověřovány. 

Valná hromada a Rada MAS Podchlumí z.s. schválila dne 26.6.2017 připravené výzvy a interní 

dokumenty pro programové rámce OPZ a PRV, které byly řídícími orgány odsouhlaseny.  

Jako první krok při realizaci SCLLD plánuje MAS Podchlumí z.s. vyhlásit výzvu PRV, a to pro všechny 

připravené fiche. Výzva bude vyhlášena v první polovině července a příjem projektů bude probíhat do 

srpna 2017. 

Jakmile budou schváleny interní postupy IROP bude svolána Valná hromada a Rada MAS Podchlumí 

z.s., která schválí tyto připravené a odsouhlasené interní postupy a budou vyhlášeny první 2 výzvy 

IROP v SCLLD.   

 

Horizontální principy 

Rovné příležitosti a nediskriminace - žádné opatření v rámci schválené SCLLD nepřipouští diskriminaci 

jakékoli skupiny obyvatel. Cílovými skupinami všech opatření SCLLD jsou různě znevýhodněné 

skupiny obyvatel, a to z nejrůznějších hledisek, např. pohlaví, věk, rasa, víra, etnický původ, zdravotní 

či mentální postižení a světový názor. Realizací projektů v jednotlivých opatřeních dojde k posilování 

jejich nediskriminace v běžném životě (sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost, podnikání). 

Připravované výzvy zajišťují žadatelům rovné podmínky pro získání podpory a tyto podmínky jsou 

zařazeny do podmínek přijatelnosti projektových žádostí v příslušných opatřeních, čímž bude 

zvýhodněn pozitivní vliv projektu pomocí preferenčních kritérií. Nebudou podpořeny projekty, které 

vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata. 



Rovné příležitosti mužů a žen - připravované výzvy SCLLD se specificky zaměřuje na rovné příležitosti 

pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Pozitivní vliv na rovné příležitosti mužů a žen je zohledněn v 

připravovaných výzvách a podmínky rovnosti obou pohlaví budou zařazeny do podmínek přijatelnosti 

projektových žádostí v příslušných opatřeních. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní 

vliv na uvedená horizontální témata. 

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) - v připravovaných výzvách bude hodnocen dopad 

hospodářského, společenského a environmentálního pokroku v území MAS ve všech opatřeních, a to 

tak, aby jednotlivé projekty naplňovaly principy vyváženého udržitelného rozvoje na místní úrovni. 

Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj se předpokládá ve všech opatřeních. Nebudou podpořeny projekty, 

které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata. 


