Zpráva o plnění integrované strategie
Identifikace operace
Číslo zprávy

CLLD_16_01_103_02

Integrovaná strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko

Nositel

MAS Litomyšlsko o.p.s.

Sledované období od

1. 7. 2017 0:00:00

Sledované období do

31. 12. 2017 23:59:59

Stav

Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy
Jméno

Petr

Příjmení

Vomáčka

Mobil

733705320

Telefon

733705320

Email

info@mas-lit.cz

Strategie
Komunitně vedený místní rozvoj na základě strategie.
Tato strategie je zpracovávána pro území měst a obcí, které vyslovily souhlas se začleněním svého
správního území do území, pro které MAS zpracovává tuto strategii komunitně vedeného místního
rozvoje. Celkově je tedy tato strategie zpracovávána pro 54 měst a obcí o rozloze 51 786,7 ha s
počtem obyvatel 45 784. Hustota obyvatelstva je tedy relativně nízká. Oproti republikovému
průměru přesahujícímu 88,41 obyvatel/km2 připadá v regionu MAS Litomyšlsko na jeden km2
pouze necelých 88 obyvatel.
Popis integrovaného nástroje.

Strategický cíl 1. Podmínky pro život a vše, co k němu patří je zaměřen investičně, zatímco
strategický cíl 2. Příjemný a rozvíjející se život v regionu je zaměřen na ?měkké? sociální aspekty v
regionu.
První cíl by měl být splněn naplněním cílů: Silná místní soudržnost a sounáležitost, Kvalitní
infrastruktura, Kvalitní životní prostředí, Silná místní ekonomika. Druhý cíl pak je plněn cíli:
Zodpovědná společnost, Efektivní využívání společného kapitálu.
Věcně jsou pak investice zaměřeny zejména na infrastrukturu, vybavenost obcí, školy, sociální
služby a zemědělské a podnikatelské aktivity. ?Měkké? oblasti se pak věnují zejména sociálním
službám a aspektům života.
Výzvy před sledovaným obdobím:
Nebyly vyhlášeny

Přehled vyhlášených výzev

Výzvy ve sledovaném období:
Výzva MAS Litomyšlsko ? OPZ ? Skloubení rodinného a pracovního života ? I. (01. 08. 2017 4:00 - 30.
09. 2017 12:00)
Výzva MAS Litomyšlsko ? OPZ Podpora činnosti sociálních služeb ? I. (10. 11. 2017 10: 00 - 15. 12.
2017 12:00)
Výzva MAS Litomyšlsko ? OPZ ? Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob ? I. (10. 11. 2017 10:
00 - 31. 01. 2018 12:00)

Pokrok v rámci všech opatření SCLLD obsahuje stjnojmenná příloha.
Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

Pokrok v rámci těchto opatření je realizován na území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s., čímž
přispívá také dílčům způsobem k naplňování v rámci celého Pardubického ktajé, na jehož území sídlí
13 MAS.
MAS Litomyšlsko přispívá realizací opatření také dílčím způsobem k pokroku v rámci integrovaného
nástroje CLLD v rámci ČR, a to jako jedna z nyní 178 MAS se schálenými SCLLD.

MAS neplánuje ani nerealizuje klíčové intervence

Horizontální principy

Horizontální principy

Dodržování/podpora horizontálních principů se odrází zejména v preferenčních kritériích, která byla
schválena Nejvyšším orgánam Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. na jednání 27. 6.
2017. Tento dokument je součástí zápisu z jednání, který je dostupný na webu mas-lit.cz.
Přesto že preferenční kritéria prochází změnami v důsledku připomíněk ŘO i nově vzniklých
skutečností, zůstává v rámci preferenčních kritérií zvýhodňování menších žadatelů, menších
projektů, preference žadatelů s pozitivním vlivem na sociálně znevýhodněné osoby apod.

Popis realizace integrované strategie

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

Není doporučeno pro CLLD.

Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

Doposud nebyly provedeny žádné změny SCLLD od stavu schváleného 06/2017. Pravděpodobně
dojde ke změnám zejména v podobě harmonogramu a zvažuje se také přidání programového rámce
OP ŽP, protože tato témata jsou v SCLLD řešena od počátku jejího vzniku.

Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

Opatření nebyla uplatněna.

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

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

Protože SCLLD byla ze strany řídících orgánů schválena až 15. 6. 2017, je největším problémem
prozatím jen zpoždění v harmonogramu vhledem k plánovaným závazkům a požadavkům plnění a
dlouhodobost konzultací podkladů pro další výzvy.
Opatřením k eliminaci je snaha o koncentraci alokace jednotlivých opatření do prvních výzev,
preference projektů s rychlou realizací a intenzivní komunikaci s řídícími orgány, aby byla
eliminována zdržující chybovost a administrativní průtahy.

Protože SCLLD byla ze strany řídících orgánů schválena až 15. 6. 2017, je největším rizikem ohrožení
plnění plánovaných závazků a požadavků plnění vzhledem k milníku 31. 12. 2018.
Opatřením k eliminaci je snaha o koncentraci alokace jednotlivých opatření do prvních výzev,
preference projektů s rychlou realizací a intenzivní komunikaci s řídícími orgány, aby byla
eliminována zdržující chybovost a administrativní průtahy. Přes veškerou snahu se jeví úplné
naplnění hodnot vázaných k milníku jako nereálné.

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

Probíhá sběr pravděpodobně do budoucna potřebných informací, plánují se evaluační aktivity dle
podmínek ŘO.

Doplňující informace

Nerelevantní.

