Zpráva o plnění integrované strategie za rok 2016
1.
„Identifikace“:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2014-2020 - CLLD_16_01_036/1
2.
„Sledované období“:
13.12.2016 - 31.12.2016
3.
„Stav“:
Žádost o realizaci ISg splnila podmínky věcného hodnocení.
4.
„Plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, investičních priorit/aktivit a dle zdroje
financování“
viz příloha - Zpráva o realizaci SCLLD za rok 2016_finanční plán
5.
„Popis realizace integrovaného nástroje“:
Valnou hromadou MAS Podbrdsko byla dne 12.1.2016 schválena Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Podbrdsko a následně 29.1.2016 odeslána k hodnocení na Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR). Proces hodnocení trval téměř celý rok 2016. MAS Podbrdsko obdržela
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 23.3.2016. Vypořádání připomínek
bylo odesláno 6.4.2016. Poté strategie vstoupila do 1. věcného hodnocení, připomínky z této části
hodnocení obdržela MAS Podbrdsko 6.7.2016. Opravy z 1. věcného hodnocení byly vypořádány
během července 2016 a upravené části strategie byly odeslány zpět hodnotitelům 1.8.2016. V září
2016 (resp. 21.9.2016) byly oficiálně schváleny dva programové rámce - Program rozvoje venkova a
Operační program zaměstnanost. Do programového rámce Integrovaného regionálního operačního
programu bylo nutno ještě během října dopracovat dvě připomínky od hodnotitelů z 2. věcného
hodnocení. Poté byla Strategie MAS Podbrdsko odeslána do 3. kola věcného hodnocení a 9.12.2016
nám bylo zasláno neoficiální stanovisko hodnotící komise s výsledkem ANO. Oficiální potvrzení
schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016 depeší z MS2014+. Schválená verze Strategie
MAS Podbrdsko je se všemi přílohami uveřejněna na webu MAS Podbrdsko - www.maspodbrdsko.cz.
Příprava prvních výzev MAS probíhá postupně od podzimu 2016, kdy jsme se zúčastňovali seminářů
pořádaných především ŘO OPZ. V roce 2017, ev. v roce 2018, plánujeme vyhlásit celkem šest Výzev
MAS k předkládání žádostí o podporu:
1x PRV
2x OPZ
3x IROP
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Dále probíhá tvorba Interních postupů MAS, nemáme ještě vygenerované fiche PRV apod. Plánujeme
vyhlásit první výzvy na jaře 2017.
Problémem příprav je nový kolektiv od října 2016, který se teprve ve své práci zaučuje. Stálým
zaměstnancem je pouze ředitelka kanceláře, resp. vedoucí pro realizaci SCLLD.
Ve sledovaném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky na podporu strategie CLLD.
6.
„Indikátory“:
viz příloha - Zpráva o realizaci SCLLD za rok 2016_indikátory

Zpracovala:
Jana Filinová, tel.: 723 435 274, ředitelka kanceláře (vedoucí pro realizaci strategie MAS)
Elektronický podpis:
Obec Hvožďany, zastoupená Markétou Balkovou (předsedkyně správní rady MAS)

Ve Hvožďanech, 7.2.2017
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