Zpráva o plnění integrované strategie
Identifikace operace
Číslo zprávy

CLLD_15_01_271_03

Integrovaná strategie

Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.

Nositel

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Sledované období od

1. 7. 2017 0:00:00

Sledované období do

31. 12. 2017 0:00:00

Stav

Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy
Jméno

Markéta

Příjmení

Baštařová Janotová

Mobil

774411095

Telefon

774411095

Email

janotova@masposumavi.cz

Strategie
Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat přitažlivost a
konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podpořit podnikatelské prostředí a zajistit
ochranu krásné přírody Pošumaví."
Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:
1. Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost
sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání.

Popis integrovaného nástroje.

2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských
podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní
ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu,
služeb a ochrany kulturního dědictví.
3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou
infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat
územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.
4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet podmínky
pro spolupráci základních a středních škol pro uplatňování mladých pracovních sil na venkově,
podporovat spolupráci firem, škol.
5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční spolupráci.
Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe.

Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:
IROP:
a) IROP č. 1 ? Požární zbrojnice
Č. výzvy: 009/06_16_076/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 2.8. ? 30.9.2017
Alokace na výzvu: 5 985 000,- Kč
Registrované projekty: 1 (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou a valnou
hromadou MAS)
Vybrané projekty v hodnotě: 5 914 571,- (dotace 5 618 842,45,- Kč)
b) IROP č. 2 ? Kulturní památky
Č. výzvy: 013/06_16_073/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 8.8. ? 30.9.2017
Alokace na výzvu: 20 000 000,- Kč
Registrované projekty: 4 (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou a valnou
hromadou MAS)
Vybrané projekty v hodnotě: 12 554 431,34,- Kč (dotace 10 088 485,21,- Kč)
c) IROP č. 3 ? Školy
Č. výzvy: 048/06_16_075/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 8.8. ? 30.9.2017
Alokace na výzvu: 6 000 000,- Kč
Registrované projekty: 3 (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno VR a VH MAS)
Vybrané projekty v hodnotě: 6 237 280,26,- Kč (dotace 5 697 816,61,- Kč)
Přehled vyhlášených výzev

d) IROP č. 4 ? Územní studie
Č. výzvy: 003/06_16_058/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 8.8. ? 31.10.2017
Alokace na výzvu: 1 000 000,- Kč
Registrované projekty: 2 (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno VR a VH MAS)
Vybrané projekty v hodnotě: 1 318 900,- Kč (dotace 920 360,- Kč)
e) IROP č. 5 ? Mateřské školy
Č. výzvy: 003/06_16_058/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 19.9. ? 24.11.2017
Alokace na výzvu: 3 000 000,- Kč
Registrované projekty: 2 (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno VR aVH MAS)
Vybrané projekty v hodnotě: 3 823 747,- Kč (dotace 2 050 353,03,- Kč)
f) IROP č. 6 ? Technika pro JSDHO
Č. výzvy: 019/06_16_076/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 27.9. ? 30.11.2017
Alokace na výzvu: 1 900 000,- Kč
Registrované projekty: 1 (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno VR a VH MAS)
Vybrané projekty v hodnotě: 1 471 538,- Kč (dotace 950 000,- Kč)
g) IROP č. 7 ? Bezpečnost osob v dopravě
Č. výzvy: 091/06_16_038/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 24.11. ? 28.2.2018
Alokace na výzvu: 13 400 000,- Kč

Ve sledovaném období byly vyhlášiny výzvy k přijmu projektových žádostí do téměř všech
programových rámců a jejich opatření.
V daném období MAS vyhlásila a administruje:
IROP
1. Požární zbrojnice ? na CRR zaregistrován 1 projekt
2. Kulturní památky ? na CRR zaregistrovány 4 projekty
3. Školy ? na CRR zaregistrovány 3 projekty
4. Územní studie ? na CRR zaregistrovány 2 projekty
5. Mateřské školy ? na CRR zaregistrovány 2 projekty
6. Technika pro JSDHO ? na CRR zaregistrován 1 projekt
7. Bezpečnost osob v dopravě ? výzva dosud probíhá
Z IROP zbývá vyhlásit ještě opatření Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících
zařízení pro rozvoj sociálních služeb, Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních
služeb sociální prevence a Podpora vzniku a rozvoji sociálního podniků ? tyto opatření budou
vyhlášeny na jaře 2018(cca březen), nyní se dopracovávají nové interní postupy.

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

PRV
V měsíci srpnu vybrala výběrová komise 19 projektů z PRV k podpoře. Nyní probíhá admin. a
formální kontrola ze strany SZIF. Žadatelé, kteří zaregistrovali projekty nad 400 000 bez DPH
provedli výběrová řízení malého rozsahu a zaregistrovali aktualizované žádosti a VŘ na SZIF. V
období také proběhlo doplnění ŽoD dle požadavku SZIF.
V současné době je po admin. kontrole ze strany SZIF 5 projektů. Jeden projekt byl vyřazen z
důvodu překročení kapacity ubytovacího zařízení.
OP Zaměstnanost
Projekty zaregistrované na MPSV z 2. výzvy na Podporu odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou
soběstačností, soc. rehabilitace a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, byly schváleny ze strany
MPSV a podepsána Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku ? projekt ve fyzické realizaci
- Nejste na to sami - projekt ve fyzické realizaci
V rámci výzev MAS uskutečnila 7 seminářů pro žadatele.
V daném období probíhala příprava projektu spolupráce s MAS Železnohorský region a MAS Region
Kunětické Hory. Projekt bude podán v únoru 2018

Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

Není relevantní. Realizaci klíčových projektů MAS Pošumaví neplánuje.

Horizontální principy

Horizontální principy

Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již od přípravy
tvorby integrované strategie. V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných
příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly
zohledňovány při tvrobě interních předpisů, přípravě výzev a hodnocení projektů.

Popis realizace integrované strategie

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

V hodnoceném období 1.7.2017 - 31.12.2017 probíhá zatím pouze registrace a výběr projektů a
jejich následná registrace na řídící orgány. V současné době mají Rozhodnutí o přidělení dotace
pouze 2 projekty, které jsou realizovány v rámci OP Zaměstnanost. Ze zatím dosud podaných
projektů z IROP, PRV a OPZ se žádný synergický efekt zatím neobjevil.

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám v ISg. Tyto strany byly ze strany ŘO schváleny:
Fúze ZEMPO AG s.r.o a AGROMACHINE s.r.o., fůze AGROMACHINE s.r.o. a STATEK SOBĚTICE s.r.o.
Vystoupení člena: Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. a AgAkcent s.r.o.
Přijetí člena: Jitka Pyšková, Vlastimil Hálek.
Nové webové stránky www.masposumavi.cz a nový email: lag@masposumaci.cz.
U většiny členů změna právní formy z o.s. na z.s. a zároveň úprava názvu společností.
Změny v osobách zastupujících společnosti na Valné hromadě MAS Pošumaví.
Dále došlo ke změně předsedy a místopředsedů, nově zvolená Výkonná rada.
Nově zvolená výběrová komise.
Změna stanov MAS Pošumaví
Vystoupení člena Jaroslavy Kypetové
Změny osob subjektu - kontakt na Markétu Baštařovou Janotovou

Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

1) Výkonná rada pro období 2017 ? 2021
Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou
Město Klatovy, zastoupené Ing. Martinem Křížem
Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Jířím Juklem
Prácheňsko z.s.p.o., zastoupené Ing. Hanou Kalnou
Úhlava o.p.s., zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
Veterinární centrum s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
Klatovské katakomby, z. s., zastoupené Ing. Václavem Chroustem
Plánicko z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Sommerem
2) Výběrová komise pro období 2017 ? 2018
LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Karlem Baumrukem
Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čápovou
Eva Mašková, OSVČ
Ing. Eliška Heidlerová, fyzická osoba
Petr Klásek, fyzická osoba
Jan Helíšek, fyzická osoba
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
Ing. Pavel Vondráček, fyzická osoba
Ing. Stanislav Šlehofer, OSVČ
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, zastoupená Olgou Kalčíkovou
Bc. Markéta Vondrová, fyzická osoba
SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA
Komunitní škola Kdyně, o.s., zastoupená Ing. Lucií Cihlářovou

Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

Uložené povinnosti jsou doposud všechny plněny. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která
se schází 1x za měsíc, dozorčí rada, valná hromada a také manažerka SCLLD. Každý týden probíhají
interní porady zaměstnanců a porady zaměstnanců s vedením, kde je předkládán plán činnosti a
plán plnění ukolů.
Žádná nápravná opatření ze strany ŘO nebyla uplatňována.

Realizace strategie ve sledovaném období probíhá bez vážnějších problémů. Jako problém se
ukazuje pozdní schválení SCLLD, čímž dochází k nedodržování nastaveného finančního plánu a může
tak dojít k nenapňování nastavených indokátorů, a to hlavně pro střednědobé hodnocení SCLLD.
V rámci programu IROP se podařilo vyhlásit 7 výzev. U těchto výzev nebyly zaznamenány žádné
problémy.
Další 3 výzvy (na sociální služby) budou vyhlášeny v průběhu jara 2018. Tyto výzvy nebyly dosud
vyhlášeny z důvodu nedostatečné absabční kapacity žadatelů.

Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
strategie v průběhu období, za které je
V PRV byla vyhlášena 1. výzva na všech 9 fichí, do které se přihlásilo 35 žadatelů. Problém nastal u
tato zpráva vykazována a přijatá
administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti z důvodu časového i kapacitního pro velký přetlak
opatření
projektů. Projekty byly ve většině případech nedostatečně zpracované, takže se musela většina
vracet k přepracování (některé i dvakrát). Následně na to navazalo hodnocení výběrové komise,
které bylo také problematické z důvodu velkého množství projektů.
Problém nastal také u schvalování projektů, kdy podle Stanov MAS projekty schvalovala výkonná
rada (9 členů) a poté ještě valná hromada (56 členů). Tento problém byl již odstraněn úpravou
stanov, kdy nadále bude projekty schvalovat pouze výkonná rada.
Rizikem realizace ISg pro další období je riziko možných personálních změn a nutnosti
zapracovávání nových pracovníků. Toto riziko eliminujeme vhodným vedením zaměstnanců SCLLD a
dodržováním principu zastupitelnosti na linii Manažer SCLLD - Manažer pro programový rámec administrativní pracovník.

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

Největším rizikem realizace ISg, které stále přetrvává, je problém ve zpožďování termínu
vyhlašování výzev pro jednotlivé programové rámce SCLLD, což může vést k následnému
nedodržení naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. To je zapříčiněno
zdlouhavými procesy schvalování jednotlivých dokumentů (interní postupy, procesy hodnocení a
kontrol, výzvy a další) a dále neustálými změnami a doplňováními metodik a postupů ze strany
řídících orgánů. MAS se snaží předcházet danému riziku tím, že se snaží připravovat jednotlivé
dokumenty v dostatečném předstihu a neustále komunikuje s pracovníky řídících orgánů, tak aby
dodržovala následně nastavené plány výzev MAS. MAS konzultuje a pomáhá potencionálním
žadatelům s maximální přípravou projektových žádostí, tak, aby byly připraveni podat žádosti do
daných výzev.

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

není relevantní

Doplňující informace

není relevantní

