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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.



Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období byly v rámci realizace ISg (SCLLD MAS Podchlumí, z.s. Na společné cestě 
krajem ovoce a pískovce) vyhlášeny tyto výzvy:
Program rozvoje venkova
- vyhlášena výzva MAS č. PRV 1 dne 10.7.2017
- termín příjmu žádostí: 24.7.2017 - 8.8.2017
- v této výzvě byly vyhlášeny fiche:
- Zemědělské podniky, alokace pro výzvu: 2 mil. Kč
- Zemědělské produkty, alokace pro výzvu: 800 tis. Kč
- Nezemědělské podnikání, alokace pro výzvu: 1 mil. Kč
- Rekreační funkce lesa, alokace pro výzvu: 500 tis. Kč
- Krátké řetězce a místní trhy, alokace pro výzvu: 1 mil. Kč

Integrovaný regionální operační program
- vyhlášena 1. výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Bezpečná doprava, 
č.090/06_16_038/CLLD_16_01_053 (53. výzva IROP) dne 27.11.2017
- výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období
- celková částka dotace pro výzvu: 10 mil. Kč

- vyhlášena 2. výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality 
sociálních služeb, č.051/06_16_072/CLLD_16_01_053 (62. výzva IROP) dne 27.11.2017
- výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období
- celková částka dotace pro výzvu: 3 mil. Kč

- vyhlášena 3. výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Technika HZS, 
č.027/06_16_076/CLLD_16_01_053 (69. výzva IROP) dne 27.11.2017
- výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období
- celková částka dotace pro výzvu: 1 mil. Kč

- vyhlášena 4. výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Investice do vzdělávání, 
č.078/06_16_075/CLLD_16_01_053 (68. výzva IROP) dne 27.11.2017
- výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období
- celková částka dotace pro výzvu: 2 mil. Kč

Operační program Zaměstnanost
- vyhlášena výzva Sociální služby a sociální začleňování dne 15.11.2017, č. 
273/03_16_047/CLLD_16_01_053
- výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období
- finanční alokace výzvy: 4 mil. Kč

- vyhlášena výzva Prorodinná opatření dne 15.11.2017, č. 272/03_16_047/CLLD_16_01_053
- výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období
- finanční alokace výzvy: 3 mil. Kč



Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

PRV - byla vyhlášena výzva, probíhaly konzultace s žadateli i ŘO, příjem žádostí v 7-8/17. Přijato 
celkem 13 žádostí o dotaci pro opatření:
2.3A Nezemědělské podnikání -2
2.4.A Zemědělské podniky -9
2.4.B Zemědělské produkty  -2
2.5.A Krátké řetězce a místní trhy -0
3.4.A Rekreační funkce lesa -0
Proběhla administrativní kontrola žádostí na MAS, hodnocení projektů Výběrovou komisí a výběr 
projektů Radou MAS - všechny přijaté projekty byly schváleny k podpoře. Žadatelé v 9/17 předali 
své projekty na RO SZIF, u 11 projektů do konce období potvrzena správnost po provedené 
administrativní kontrole.

IROP - byly schváleny ŘO Interní postupy MAS a ŘO a Radou spolku schváleny 4 výzvy vč. 
hodnotících kritérií. Výzvy byly vyhlášeny v 11/2017 s ukončením příjmu v 1/2018 pro opatření:
1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb
1.2.A Bezpečná doprava
1.5.A Investice do vzdělávání
1.6.A Technika HZS
Po celé období probíhaly konzultace s žadateli i ŘO. V rámci opatření 1.2.B Cyklodoprava probíhaly 
konzultace s potenciálním žadatelem.
V rámci opatření 1.2.A byla mimo výzvu SCLLD podána do výzvy IROP žádost na modernizaci 
terminálu ve městě Hořice (bylo počítáno s podáním do výzvy SCLLD, ale bylo požádáno ve výzvě 
IROP).
V opatření 1.5.A byl mimo výzvu SCLLD realizován projekt výstavby nové budovy MŠ v obci 
Chomutice a podána žádost o dotaci do IROP mimo výzvy na rekonstrukci budovy ZŠ v obci 
Holovousy.

OPZ - ŘO a Radou spolku byly schváleny 2 výzvy. Výzvy byly vyhlášeny v 11/2017 s ukončením 
příjmu v 1/2018 pro opatření:
1.1.A Sociální služby a sociální začleňování
1.5.B Prorodinná opatření
Po celé období probíhaly konzultace s ŘO a žadateli (i pro opatření 2.1.A Zaměstnanost a 2.2.A 
Sociální podnikání).

Ke všem vyhlášeným výzvám proběhly semináře pro žadatele.

Dále byly v území připravovány/realizovány projekty mimo výzvy SCLLD v opatření 2.5.B Rozvoj 
značky PODKRKONOŠÍ, 3.3.A Zefektivnění odpadového hospodářství vč. osvěty a 4.3.B Meziobecní 
spolupráce.

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

MAS Podchlumí, z.s. ve sledovaném období prozatím nepřipravovala ani nerealizovala klíčové 
projekty.

Horizontální principy



Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace - žádné opatření v rámci schválené SCLLD nepřipouští 
diskriminaci jakékoli skupiny obyvatel. Cílovými skupinami všech opatření SCLLD jsou mimo jiné i 
znevýhodněné skupiny obyvatel. Realizací projektů v jednotlivých opatřeních dojde k posilování 
jejich nediskriminace v běžném životě (sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost, podnikání). 
Vyhlášené výzvy zajišťují žadatelům rovné podmínky pro získání podpory. Nebudou podpořeny 
projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.
Rovné příležitosti mužů a žen - vyhlášené výzvy SCLLD se specificky zaměřují na rovné příležitosti 
pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na 
uvedená horizontální témata.
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) - ve vyhlášených výzvách bude hodnocen dopad 
hospodářského, společenského a environmentálního pokroku v území MAS, 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.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických 
efektech na úrovni opatření resp. 
podopatření strategie

S ohledem na skutečnost, že ve sledovaném období nebyly realizovány žádné projekty, nebylo 
dosud synergických efektů dosaženo.

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

Ve sledovaném období nebyla žádná žádost o změnu ISg podána. Na konci sledovaného období 
však došlo ke změnám v orgánech MAS - Dozorčí a Výběrová komise - tato změna bude hlášena v 
nejbližší době. K personálním změnám dochází také v kanceláři MAS - k 31.12.2017 skončila 
smlouva na dobu určitou projektové manažerce SCLLD, smlouva nebyla dále prodloužena a v dalším 
sledovaném období dojde na této pozici k personální změně. Také z tohoto důvodu bychom uvítali 
další informační semináře pro MAS zejména z oblasti PRV a IROP.

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.

Informace o problémech, které se 
vyskytly v realizaci integrované 
strategie v průběhu období, za které je 
tato zpráva vykazována a přijatá 
opatření

S ohledem na zpoždění ve vyhlašování výzev, které bylo způsobeno především v předchozím 
sledovaném období, došlo k tomu, že naši potenciální žadatelé (jejichž projekty byly obsaženy v 
zásobníku projektů, který MAS využívala při tvorbě SCLLD) žádali o své projekty z jiných výzev či je 
realizovaly z vlastních zdrojů. Jedná se zejména o projekty z oblasti udržitelných forem dopravy. Ve 
sledovaném období například město Hořice žádalo o projekt na modernizaci terminálu ve výzvě 
IROP mimo SCLLD (bylo to způsobeno také v důsledku dodatečného navýšení rozpočtu), obce 
Butoves a Volanice realizovaly své projekty na rekonstrukci a modernizaci chodníků z 
jiných/vlastních zdrojů. 



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

Z dosavadního průběhu přípravy a realizace ISg vyplynulo riziko neplnění hodnot indikátorů a 
provádění strategie v souladu s finančním plánem (riziko nedodržení plnění milníků) v termínu mid-
term evaluace. Toto riziko je způsobené zpožděním ve vyhlašování výzev MAS oproti předpokladu 
(důvodem byla dlouhodobá pracovní neschopnost projektové manažerky), na druhé straně jsou 
obavy žadatelů z delších lhůt při závěrečném ověření způsobilosti jejich projektů u ŘO plynoucí ze 
zkušeností z jiných MAS. 
Potenciální žadatelé také hledají pro realizaci svých projektů i jiné finanční zdroje než výzvy MAS, 
reagují na přímé výzvy mimo SCLLD nebo realizují své projekty z vlastních zdrojů.
Příkladem je projekt Modernizace přestupního terminálu ve městě Hořice - žádost na tento projekt 
byla podána do výzvy IROP, ačkoliv při tvorbě SCLLD byl tento projekt v zásobníku projektů na 
možnou realizaci přes výzvu SCLLD, a i proto byl v SCLLD stanoven indikátor "Počet nových nebo 
rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě" = 1. Tento indikátor nebude přes 
výzvu SCLLD naplněn, protože v území není jiný možný žadatel na tuto aktivitu. Obdobně město 
Hořice požádalo (s kladným výsledkem) do výzvy IROP s projektem sociálního bydlení - v SCLLD byl 
stanoven indikátor "Počet podpořených bytů pro sociální bydlení" = 9. I naplnění tohoto indikátoru 
bez výše uvedeného žadatele bude zřejmě problematické.

Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

Ve sledovaném období nebyly plánovány ani prováděny evaluační aktivity.

Doplňující informace
Ve sledovaném období zatím nedošlo k plnění finančního plánu ani plnění indikátorů, toto se 
předpokládá v následujícím období.


