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STRUKTURA
SCLLD MAS SKCH, z.s. je rozdělena do 3 dokumentů:
1. A) Popis území a zdůvodnění jeho výběru
B) Analytická část
2. Strategická část
3. Implementační část a Přílohy

DOKUMENT č. 3
IMPLEMENTAČNÍ ČÁST A PŘÍLOHY
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4 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS
Organizační struktura je dána základními standardy práce MAS, ze kterých implementační část
SCLLD vychází. Obsahuje popis činnosti povinných orgánů MAS, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti.
Hlavní činnost spolku
Základním posláním spolku je hájit veřejně prospěšné zájmy členů spolku při rozvoji území MAS
SKCH ve všech jeho formách. V rámci programu LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje CLLD,
při využití ostatních operačních programů resortů ČR, příp. v dalších rozvojových koncepcích a programech
EU, ČR a kraje provádí metodické a konzultační činnosti dle podmínek uvedených programů v platném
znění.
Účelem spolku je sdružování a spolupráce představitelů obcí, svazků obcí, orgánů územní
samosprávy, zemědělců, podnikatelů, škol, vzdělávacích zařízení, projekčních a odborných institucí,
peněžních ústavů, spolků a dalších jednotlivých osob při prosazování společných zájmů a pro ochranu
společných práv zejména s cílem obnovy a rozvoje venkova. Spolek rozvíjí vytvořené institucionalizované
místní partnerství veřejného a soukromého sektoru (MAS SKCH) při dodržování zásad transparentnosti a
nediskriminace.
Vedlejší činnost spolku
Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti sloužící k finanční podpoře hlavní činnosti; případný zisk z této činnosti lze použít výhradně pro
spolkovou činnost včetně správy spolku. O předmětu podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti
rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
Činnosti prováděné mimo SCLLD, tzn. služby pro projekty z jiných dotačních titulů, budou
prováděny mimo kapacity určené pro realizaci SCLLD.

4.1.1 Organizační struktura
Při úpravě organizace a činnosti MAS se spolek řídí Metodikou pro standardizaci místních akčních
skupin v programovém období 2014-2020 a dalšími předpisy upravujícími činnosti v souvislosti s iniciativou
LEADER. Hlavními orgány MAS SKCH jsou:





Valná hromada
Představenstvo
Kontrolní výbor
Výběrová komise

Organizační strukturu MAS SKCH představuje následující schéma.
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Obr. 18 – Orgány MAS SKCH

Zdroj dat:vlastní zpracování

Blíže na: http://www.mas-skch.cz/stanovy/
4.1.2 Přehled orgánů spolku
Předsedou spolku MAS SKCH,z.s. je Město Skuteč, zastoupené statutárním zástupcem – Pavlem Bezděkem.
Místopředsedou spolku MAS SKCH,z.s. je Město Luže, zastoupené statutárním zástupcem – Radkem
Zemanem.

Tab. 90 - Přehled orgánů spolku
Název
Valná hromada
Představenstvo
(programový výbor)
Předseda
Místopředseda
Výběrová komise
Kontrolní výbor

Počet členů
Dle počtu členů

Stručný popis
Nejvyšší orgán spolku

7 členů

Řídí spolek mezi jednáním valné hromady

1 osoba
1 osoba
5 členů
3 členové

Statutární zástupce
Zastupuje předsedu
Vybírá projekty na základě hodnotících kritérií
Kontroluje hospodaření
Zdroj dat:vlastní zpracování

4.1.3 Definování úkolů, odpovědnosti a povinnosti za realizaci
Valná hromada


nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti
MAS SKCH



zřizuje povinné orgány ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS-rozhodovací, kontrolní,
výběrový orgán
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volí a odvolává členy představenstva, výběrové komise a kontrolního výboru spolku, stanoví počet
členů uvedených orgánů, jejich působnosti a pravomoci a způsob jednání těchto orgánů dle
Metodiky pro standardizaci MAS
schvalování ročního rozpočtu spolku,
schvalování plánu činnosti spolku,
schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
schvalování zpráv o činnosti představenstva, výběrové komise a kontrolního výboru spolku,
schvaluje SCLLD pro zájmové území
schvaluje distribuci veřejných finančních prostředků

Představenstvo
Rozhodujícím orgánem pro přípravu SCLLD a dozor nad realizací strategie je představenstvo spolku
v čele s předsedou. Představenstvo plní zároveň funkci programového výboru. Složení představenstva
odpovídá konsensu valné hromady a požadavkům standardizace z hlediska zastoupení jednotlivých sektorů a
zájmových skupin.
Pro potřeby realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla zřízena kancelář MAS,
představenstvo schvaluje manažera odpovědného za její plynulý chod, uzavírá s ním pracovně-právní vztah
stejně jako s účetním a dalšími spolupracovníky.










schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro
výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS),
schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci
SCLLD (manažerem), účetním; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí
příslušnými ustanoveními zákoníku práce,
jmenování tematických pracovních komisí
schvaluje výzvy k podávání žádostí,
vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového
orgánu,
rozhodování o počtu a zaměření zájmových skupin,
svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně,
dává předchozí souhlas k právním úkonům předsedy, kterými spolek:
o nabývá a pozbývá vlastnického práva k nemovitým věcem,
o zakládá jiné právnické osoby a o vkladech do těchto právnických osob,
o nabývá a pozbývá vlastnického práva k movitým věcem, je-li hodnota movité věci vyšší než
hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách.

Předseda a výkonný místopředseda







zastupuje spolek navenek, každý samostatně
připravuje podklady pro jednání představenstva a valné hromady spolku,
vede seznam členů spolku
předseda svolává a řídí jednání představenstva
přijímá návrhy a připomínky členů spolku,
odpovídá za vedení účetní evidence a daňové agendy (případně dalších agend podle zvláštních
předpisů,
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plní úkoly, uložené jeho osobě valnou hromadou a představenstvem spolku.
do jejich působnosti jakožto statutárního orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon
nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku.

Výběrová komise


výběrová komise spolku provádí výběr/předvýběr projektů k dotační podpoře a navrhuje jejich
pořadí, a to na základě objektivních kritérií hodnotících přínos projektů k plnění záměrů a cílů
SCLLD.
 předkládá výběr projektů představenstvu – programovému výboru,
 počet členů výběrové komise spolku musí být lichý, minimální počet členů je 5,
 provádí další související činnosti.
Výběrová komise může rozhodnout, že členové komise budou pro určité jednání rozděleni na
pracovní skupiny podle konkrétních oborů s tím, že skupina navrhne usnesení pro komisi, která je zřídila.
Konečné rozhodnutí o výběru/předvýběru projektů k dotační podpoře z veřejných prostředků však výběrová
komise přijímá ve sboru (hlasováním všech přítomných členů komise). Při každém rozhodnutí, které
výběrová komise činí ve sboru, musí být dodrženo pravidlo, že alespoň 50% hlasů je od členů z neveřejného
sektoru, aby byla zajištěna transparentnost a případný střet zájmů. Manažer není členem výběrové komise a
má v ní pouze hlas poradní.

Kontrolní výbor






dohlíží na to, zda spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, s platnými pravidly, standardy MAS a
SCLLD
plní jmenovité úkoly uložené valnou hromadou a přijímá podněty ke kontrolní činnosti od členů
spolku.
kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS včetně prevence možného střetu zájmů a její
dodržování včetně vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí.
zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu
orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD.
projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření, zprávy o kontrolní činnosti a další podněty,
vyplývající z funkce kontrolního výboru, podává předseda kontrolního výboru valné hromadě
spolku.

Kancelář MAS







spolupracuje na tvorbě strategických dokumentů spolku
připravuje podklady pro jednání rady, valné hromady a jednotlivých komisí
vyřizuje administrativu a plní úkoly uložené představenstvem spolku
poskytuje konzultace a metodickou podporu žadatelům při přípravě žádostí o podporu
přijímá a eviduje žádosti o podporu od žadatelů prostřednictvím ISKP14+,
posuzuje formální správnost žádostí o podporu (resp. kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti),
provádí věcné hodnocení žádostí o podporu a předává je výběrové komisi, které provádí výběr
projektů
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po hodnocení a výběru projektů předává seznam vybraných (náhradních) projektů k registraci na
příslušná pracoviště jednotlivých operačních programů
vede evidenci předložených žádostí o podporu a provádí veškerou předepsanou archivaci projektů
zajišťuje administraci projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých programů
poskytuje podporu příjemcům při zpracovávání zpráv o realizaci projektů
připravuje hlášení o průběhu realizace projektů, monitorovací tabulky a další podklady pro orgány
MAS

Pracovní povinnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD


Zajištění poradenského servisu v rámci realizace strategie rozvoje regionu.



Supervize administrativní, finanční a správní činnosti společnosti ve prospěch MAS SKCH;



podpora spolupráce partnerů;



iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů;



monitoring projektových záměrů v území;



monitoring územně plánovacích dokumentací obcí regionu a jejich provázání;



propojování projektových záměrů do společných projektů;



koordinace přípravy projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace;



řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům;



zprostředkuje informace o možnostech získávání finančních prostředků z fondů EU a ČR obcím,
NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám;



zprostředkuje informace o realizaci projektu a o nabídce vzdělávání a dalších aktivit vznikajících v
souvislosti s projektem obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým
skupinám;



vytváří evidenci projektů a projektových záměrů zpracovaných pro dané území, které jsou v souladu
s horizontálními prioritami EU;



poskytuje jednorázový i kontinuální poradenský servis předkladatelům projektů.

Kancelář MAS SKCH, z.s.






Vedoucí manažer – manažerka pro strategii MAS a koordinátor
Projektový manažer – oblast sociální, vzdělávání, zaměstnanost (část. úvazek)
Projektový manažer – podnikání, rozvoj venkova, životní prostředí (část. úvazek)
Účetní – externista
Pracovní skupiny:
o PS vzdělávání
o PS sociální
o PS zdraví
o PS zemědělství

Přehled osob, které jsou zapojeny do spolurozhodování:
1. Valná hromada – všichni členové MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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2. Představenstvo
Pavel Bezděk – starosta města Skuteč (předseda – Město Skuteč)
Radek Zeman – starosta města Luže (výkonný místopředseda – Město Luže)
Martina Lacmanová – starosta – zastupuje město Chrast
Jaroslav Kulhánek – podnikatel
Ivana Chvojková – zastupuje ZD Rosice
Tomáš Morávek – zastupuje SDH Hrochův Týnec
Matěj Zelinka – zastupuje SMT Skuteč
3. Výběrová komise
Ing. Zdeněk Mikšovský - starosta – zastupuje obec Předhradí
Libor Aksler – zastupuje SDH Radim
Jiří Laub – zastupuje TJ Dynamo Rosice
Miroslav Koreček – zastupuje SEKO Skuteč spol. s r.o.
Tereza Kurbelová – zastupuje ČHJ Podlažice
4. Kontrolní výbor
Ing. Petr Schejbal – starosta – zastupuje město Hrochův Týnec
Jan Brdíčko – podnikatel
Ivan Vtípil – zastupuje SDH Štěpánov
Zaměstnanci:
Vedoucí manažer: Mgr. Eva Feyfarová
Projektový manažer: Ing. Denisa Šlemrová
Projektový manažer Ing. Hana Broklová
Účetní: Tomáš Pelcman
4.1.4 Popis místního partnerství a jeho orgány
Rozhodujícím úkolem MAS SKCH je společný a koordinovaný rozvoj území MAS SKCH, což není
možné bez efektivní komunikace a účinné spolupráce všech členů MAS. Vzhledem k tomu, že MAS SKCH
patří mezi začínající organizace tohoto typu, je jasné, že v tom spočívá nejdůležitější úloha místního
partnerství. Jedná se o dlouhodobý proces, který je potřeba průběžně vyhodnocovat, tak aby si jak členové
MAS, tak obyvatelé území MAS mohli zodpovědně rozhodnout, že takovýto způsob komunitní spolupráce je
pro další rozvoj regionu přínosný a tedy nezbytný. Teprve v návaznosti na kvalitní plnění výše uvedeného
můžeme hovořit o naplňování principu partnerství.
Doposud probíhaly aktivity obcí, neziskových organizací a podnikatelů víceméně odděleně, pouze
v návaznosti na strategické dokumenty např. vyšších územních celků. Nyní nastává spolupráce všech členů
ve všech oblastech života-při ochraně přírodních a kulturních hodnot, při rozvoji cestovního ruchu, služeb a
propagace regionu, v oblasti udržitelného rozvoje, zvyšování kvality života obyvatel, rozvoji kvality a
dostupnosti vzdělávání, při zvyšování konkurenceschopnosti obyvatel, v rozvoji podnikatelských příležitostí,
ale především v naplňování společné vize rozkvětu regionu nejméně do roku 2020.
Celková rozloha území MAS SKCH zahrnuje 22000 ha a počet obyvatel k 1. 1. 2015 činí 21261. ..
Místní partnerství tvoří k 31. 12. 2015 tvoří 21 obcí, přirozenými centry zůstávají Skuteč, Luže a Chrast, 10
podnikatelských subjektů a 17 neziskových organizací.. Každý člen si zvolil své zařazení do jedné ze tří
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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zájmových skupin (viz Metodika pro standardizaci) – Lidé, Příroda, Podnikání, dle své převažující činnosti.
Zájmové skupiny http://www.mas-skch.cz/zajmove-skupiny/zajmove-skupiny-mas-skchakt/ byly vytvořeny
na základě komunitně definovaných strategických oblastí rozvoje území (http://www.mas-skch.cz/wpcontent/uploads/2015/02/zájm.sk-MAS-SKCH.pdf)
Aktuální stav orgánů MAS: http://www.mas-skch.cz/organy-mas/

4.1.5 Zdroje MAS
Lidské zdroje
Potenciál lidských zdrojů v území vychází z široké členské základy MAS. Je dostatečný jak
z pohledu sektorového a zájmového zaměření, tak z pohledu odbornosti členů. V rámci komunitní
spolupráce v území jsou kombinovány lidské zdroje členské základy MAS, to je patrné při tvorbě pracovních
skupin dle aktuálních potřeb území, zaměření schválených OP a návrhů implementace strategie MAS SKCH
- konzultace především v oblastech: školství, zemědělství, sociálních služeb, zdravotnictví, životního
prostředí. Na území pracuje vzdělávací komise, komise sociálních služeb a komise zdraví. Vycházíme
z dohody členů, že vzhledem k prestiži Hamzovy léčebny Luže- Košumberk a s ohledem na potřeby regionu
bude naším společným cílem budování Regionu zdraví – sociálního, duševního i fyzického. Všechny tři výše
uvedené komise úzce spolupracují, neboť jejich zaměření na sebe navazuje - viz strategická část. To však
neznamená, že se MAS SKCH nebude věnovat i dalším oblastem-např. možnostem sociálního zemědělství,
problematice životního prostředí apod., které tvoří nedílnou součást strategie SCLLD a představují další
okruh pro zapojení veřejnosti i členů partnerství do rozvoje regionu, jak formou společných konzultací, tak
opět formou komise zemědělství a životního prostředí.
MAS má roli místního koordinátora a aktivizátora lidských zdrojů a tyto zdroje se snaží vhodně
směřovat dle potřeb území. Výrazně se to projevuje hlavně v oblasti spolupráce mezi vzdělávacími
institucemi, sociálně-zdravotními službami a v oblasti podpory integrace „problémových“ skupin
obyvatelstva v rámci služeb komunitního typu. V neposlední řadě díky spojení zkušenosti + kvalitních
informací MAS buduje stabilní odborný pracovní tým jako předpoklad úspěšné implementace strategie..
Součástí maximálního využívání lidských zdrojů je i plošné získávání informací. V rámci zajištění
aktuálnosti a relevance informačních zdrojů se MAS neomezuje na subjekty ze svého území, ale je členem i
jiných vnějších organizací: Národní síť MAS České republiky, KS MAS PK, CSV, PS Vzdělávání NS MAS.
Technické zdroje
Pro potřeby výkonu činnosti MAS na základě stanovených standardů je vytvořeno dostatečné zázemí
jak pro organizaci MAS, tak pro příchozí subjekty a obyvatele regionu. Kancelář MAS se nachází v majetku
Městského úřadu Luže, tak aby byla v dosahu co největšího počtu obyvatel. Technické vybavení je
doplňováno postupně dle finančních zdrojů a technických potřeb organizace.

Finanční zdroje
Nedílnou součástí funkce organizace MAS je dostatečné zajištění stabilních finančních zdrojů. MAS
kombinuje jak vnější, tak vnitřní zdroje. MAS se snaží reálně nastavit finanční potřeby jak na chod
organizace vč. osobních nákladů, tak na aktivity, které se budou realizovat i bez dotací či aktivity, které lze
realizovat pouze za podpory dotace, včetně vytváření prostředků na předfinancování.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Vnitřní finanční zdroje:
 Členské příspěvky na chod organizace (stanoveny v rozumné míře, aby se kumuloval finanční zdroj,
ale byl adekvátní místním možnostem, s ohledem na vhodnost zainteresovanosti subjektů a fakt, že
se zatím jedná o nepodpořenou MAS)
 Příspěvky na aktivity (kulturní, vzdělávací, propagační a jiné akce)
 Dary obyvatel/podnikatelů, sponzoring
 Podpora členských obcí formou příspěvku či daru
 Nabídka služeb MAS (dle možností standardů pro MAS)
Vnější finanční zdroje:
 Dotace Pardubického kraje bez nutnosti předfinancování
 Dotace nadací a fondů ČR a EU
 Program rozvoje venkova s nutností předfinancování, Integrovaný regionální operační program
 Operační programy EU s nutností předfinancování
Aktuální stav finančních zdrojů MAS:
Členské příspěvky jsou stanoveny a vybírány od roku 2015, splatné vždy k 30. 6., mimo ně využívá
MAS např. zapojení do projektu spolupráce a dalších projektů, aby mohla tvořit fond na financování a
předfinancování.
Chod organizace a realizace projektů byl zajišťován formou bezúročných půjček od obcí, nyní je
řešen úvěrem získaným na základě projektu spolupráce.
Zdroje na aktivity jsou získávány prostřednictvím dotací Pardubického kraje bez nutnosti
předfinancování, zapojením do vhodných projektů spolupráce, využitím programů technické
pomoci.(OPTP).

4.1.6 Popis členů
Veřejný sektor – obce
Neziskový sektor – neziskové organizace a spolky
Podnikatelský sektor – FO a PO podnikající, FO nepodnikající

Tab. 91 - Členové MAS
Člen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obec Horka
Město Hrochův Týnec
Obec Hroubovice
Město Chrast
Městys Chroustovice
Obec Jenišovice
Obec Leštinka
Obec Lozice

Zástupce
Dostálová Dana
Ing. Schejbal Petr
Samek Marcel
Lacmanová Martina
Tlapáková Marie
Svatoš Lubomír
Kropáček Luboš
Novotný Jaroslav

Sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Město Luže
Obec Prosetín
Obec Předhradí
Obec Přestavlky
Obec Rosice
Obec Řepníky
Obec Řestoky
Obec Skuteč
Obec Střemošice
Obec Trojovice
Obec Vrbatův Kostelec
Obec Zaječice
Obec Zájezdec
SDH Štěpánov
SDH Radim
Člen
SK Sokol Prosetín
ČHJ HS Podlažice
TJ Dynamo Rosice
SDH Hrochův Týnec
SDH Chacholice
SDH Bor u Chroustovic
SDH Rosice u Chrasti
SDH Lozice
SDH Bělá
Zemědělské družstvo Rosice u
Chrasti
Brdíčko Jan
DialogNet, s.r.o.
Jaroslav Kulhánek - DATO
Kopecký Karel
Ratzenbek Pavel
SEKO - Skuteč spol s.r.o.
Tégl Miroslav
Drnec Oldřich
Ing. Mihulka František
Spolek divadelních ochotníků
Heyduk
TJ Luže
Český červený kříž, m.s. Jenišovice
TSKC Chrast
TJ Sokol Chrast
Občanské sdružení SMT Skuteč

Zeman Radek
Raba Jaroslav
Ing. Mikšovský Zdeněk
Ing. Šafaříková Marta
Netolický Luboš
Ing. Dostálová Stanislava
Starý Petr
Bezděk Pavel
Mgr. Lexová Marie
Novák Jaroslav
Ing. Němcová Pavla
Pavlačič Róbert
Ing. Nedvěd Aleš
Vtípil Ivan
Aksler Libor
Zástupce
Vít Michal
Kurbelová Tereza
Laub Jiří
Morávek Tomáš
Řezníček Josef
Ing. Novák Josef
Ing. Netolický Luboš
Ing. Hodek Jaroslav
Bc. Svoboda Aleš

veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
Sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor

Chvojková Ivana

soukromý sektor

Brdíčko Jan
Ing. Ligr Jiří
Kulhánek Jaroslav
Kopecký Karel
Ratzenbek Pavel
Koreček Miroslav
Tégl Miroslav
Drnec Oldřich
Ing. Mihulka František

soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor

Čápová Irena

neziskový sektor

Kopecký Jiří
Kučerová Pavla
Černá Hana
Pavlíková Veronika
Zelinka Matěj

neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
neziskový sektor
Zdroj dat:vlastní zpracování
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4.1.7 Zájmové skupiny
Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen
MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem
spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme


Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby
územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly
najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a
infrastrukturální rozvoj regionu


Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě
budování především technické infrastruktury.

Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor


Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především
„angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je
tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.

Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin –
společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna
dostatečná míra otevřenosti pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a
pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům.
Zařazení členů: http://www.mas-skch.cz/zajmove-skupiny/

4.2 Popis administrativních postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a
výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity
Uvedené postupy pro vyhlašování výzev MAS a procesy schvalování projektů vychází z
Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 včetně příloh.
Cílem postupů je zajistit realizaci aktivit dle finančního a časového harmonogramu v souladu se
schválením ŘO MMR. MAS SKCH doposud nemá vlastní zkušenosti s administrativními postupy při
realizaci strategie CLLD, proto vychází ze zkušeností a dokumentů dlouhodobě a úspěšně fungujících
místních akčních skupin v období 2007 – 2013, dále ze zkušeností v rámci projektů spolupráce zaměřených
na postupy hodnocení a výběrů projektů, monitoring a evaluaci.
Obecný charakter uvedených postupů MAS upřesní a zaktualizuje po zveřejnění metodických
pokynů a příruček jednotlivých operačních programů v interních postupech MAS.
MAS provádí základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu
(kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti).
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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MAS hodnotí projekty co do souladu s vyhlášenou výzvou MAS podle preferenčních kritérií
schválených ŘO zároveň s příslušnou výzvou MAS a případně dle dalších kritérií stanovených ŘO na výzvě
ŘO. Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada preferenčních kritérií a MAS dle ní provádí věcné
hodnocení předložených žádostí. Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů podle
přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie za každý specifický cíl SCLLD zvlášť.
MAS provede výběr projektů ‐ výše jejich podpory nesmí překročit maximální procentuální výši
podpory projektu stanovenou v programu, výši podpory projektu může snížit na úrovni výzvy.
MAS postoupí vybrané projekty příslušnému ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV)
k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.
ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů a
ověření administrativní kontroly.
ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a ve výši
podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá
žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). Není dotčena pravomoc ŘO provést
kontrolu procesních postupů MAS. V případě, že ŘO v průběhu hodnocení projektu sezná, že projekt je v
zjevném nesouladu s příslušným OP nebo se schválenou integrovanou strategií, ŘO vyvolá jednání s
nositelem integrované strategie (dohadovací řízení), jehož výsledkem může být případná úprava projektu a
následné schválení nebo vyřazení projektu.
Je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO programu, platební agentury SZIF v
případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.

4.2.1 Vyhlašování výzev MAS
 ŘO (respektive platební agentura Státního zemědělského intervenčního fondu /dále také „SZIF“/ v
případě PRV) /dále jen „ŘO“/ vyhlásí výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci SCLLD.


Kancelář MAS vytvoří návrh výzvy k předkládání žádostí o podporu, který projedná programový
výbor MAS.



Programový výbor na svém zasedání rozhodne o Opatřeních CLLD, která budou vyhlášena, a o výši
finanční alokace na výzvu s rozdělením na jednotlivá Opatření CLLD (vše v souladu s finančním
plánem a plánem výzev v SCLLD).



Programový výbor provede schválení výzvy a časového harmonogramu.



Kancelář MAS zpracuje návrh textu výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci své SCLLD,
kterou odešle ke kontrole na ŘO prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+, v případě PRV
IS SZIF.



ŘO ověřuje metodickou správnost výzvy, schvaluje všechny údaje výzvy MAS podstatné pro
transparentní průběh výzvy. Součástí výzvy jsou i preferenční kritéria výběru stanovená s důrazem
na soulad projektu s SCLLD a s principy pro určení preferenčních kritérií MAS a v souladu s daným
OP.



Po schválení výzvy příslušným ŘO dojde k vyhlášení výzvy MAS:.

a) MAS vyhlásí výzvu prostřednictvím ISKP14+ (MS2014+ – viz Příloha č. 12: Výzva MAS –
datové položky), resp. prostřednictvím IS SZIF v případě PRV. Výzva mj. obsahuje kritéria
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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pro hodnocení a výběr projektů a informaci, zda bude MAS zpracovávat seznam náhradních
projektů pro případ, že požadavky na dotaci všech projektů, které splnily podmínky věcného
hodnocení, převyšují alokaci výzvy
b) Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách
MAS http://www.mas-skch.cz/.


O vyhlášení výzvy MAS je veřejnost informována běžnými komunikačními prostředky (rozhlas,
internet, tiskoviny)



Text výzvy je zveřejněn na internetových stránkách MAS. Současně s vyhlášením výzvy jsou na
webových stránkách MAS uveřejněny také související dokumenty a přílohy výzvy.

4.2.2 Semináře a konzultace pro žadatele
 Informace o seminářích pro žadatele a poskytovaných konzultacích vč. kontaktů na příslušné
zaměstnance MAS jsou součástí textu výzvy MAS a budou uveřejněny na internetových stránkách
MAS.


Žadatel obdrží aktuální podklady pro zpracování žádosti o podporu včetně přehledu povinných
příloh předkládaných k žádosti a prezentaci semináře.



Zaměstnanci MAS budou žadatelům poskytovat telefonické, emailové i osobní konzultace

4.2.3 Příjem žádostí o podporu
 Příjem žádostí probíhá v místě a čase v souladu s vyhlášenou výzvou


Žádosti o podporu jsou podávány prostřednictvím ISKP14+ v elektronické formě, v případě PRV
prostřednictvím IS SZIF



Příjem žádostí registrují pracovníci Kanceláře MAS dle časového harmonogramu



Pracovníci kanceláře MAS evidují přesný termín (datum a čas) předložení žádosti. Po předložení
žádosti založí příslušný pracovník MAS složku pro administraci veškerých dokumentů souvisejících
s projektem. Informace o ukončení výzvy, resp. příjmu žádostí spolu s informací o počtu
předložených žádostí a výší požadované dotace bude zveřejněna na internetových stránkách MAS

4.2.4 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti je prováděna (v souladu s Obecnými pravidly pro
žadatele a příjemce IROP - 3. Hodnocení a výběr projektů) dvěma zaměstnanci kanceláře MAS tak,
aby byla zajištěna kontrola "čtyř očí". Datum zahájení administrativní kontroly je zaznamenáno.


Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti je prováděna jako jeden společný krok a je
zaznamenávána do kontrolního formuláře (dle interních postupů MAS se zaměřením na splnění
věcné správnosti dokumentů atd.)



v případě neúplné žádost vyzve MAS žadatele k doplnění či opravě údajů ve stanové lhůtě.



Doplnění či náprava údajů v žádosti na základě administrativní kontroly bude zaznamenáno
zaměstnanci MAS.



V případě nedoplnění podkladů či neodstranění nedostatků ve stanoveném termínu ukončí MAS
administraci z důvodu nesplnění podmínek administrativní kontroly, o které bude žadatel
informován.
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Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je žadatel informován dle interních
postupů MAS.



Žádosti, které splnily administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti, jsou postoupeny k hodnocení.



Žadatel má možnost podat žádost o přezkoumání činnosti MAS (dle interních postupů MAS)



Žadatel má právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na ŘO a zároveň mu vzniká povinnost
o tomto kroku informovat MAS.



Žadatel podává odvolání v souladu s Pravidly OP.

4.2.5 Věcné hodnocení projektů
Věcné hodnocení projektů předložených do výzvy MAS zajišťuje sama MAS.
Věcné hodnocení probíhá u těch žádostí, které nebyly vyřazeny při administrativní kontrole a
kontrole přijatelnosti.
ŘO příslušného OP stanoví případnou povinnost expertního hodnocení projektových žádostí
odborníky s relevantní zkušeností, podrobnější informace k procesu věcného hodnocení projektových žádostí
předložených do výzvy MAS budou zveřejněny ve výzvě ŘO a příručkách pro MAS.
MAS zajistí věcné hodnocení žádostí předložených do výzvy MAS na základě hodnotících (preferenčních)
kritérií.. Žádosti o podporu budou hodnoceny mj. z hlediska uvedených aspektů: (Hodnocení žádostí bude
obsahovat níže uvedené aspekty:):
o
o
o
o
o

potřebnost realizace projektu - vymezení problému a cílové skupiny
účelnost - cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu, způsob ověření dosažení cíle
projektu
efektivnost a hospodárnost - efektivita projektu, rozpočet a adekvátnost indikátorů
proveditelnost - způsob zapojení cílové skupiny, způsob realizace aktivit a jejich návaznost a
ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele
soulad s horizontálními tématy - Horizontální témata zahrnují principy podpory rovnosti žen
a mužů, nediskriminace a trvale udržitelného rozvoje

Fázi věcného hodnocení projektových žádostí vždy předchází hodnocení formálních náležitostí a
hodnocení přijatelnosti.
Na základě bodového hodnocení žádostí stanoví MAS pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a
cílů SCLLD a souladu s příslušným operačním programem a provede výběr projektů. Z jednání
rozhodovacího orgánu MAS se pořizuje zápis a výstupem je seznam schválených, popř. seznam náhradních
projektů. Do seznamu náhradních projektů budou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení
projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodů vyčerpání alokace výzvy
4.2.6 Výběr a schvalování projektů
Výběr projektů k podpoře provádí Výběrová komise MAS.
Výběrová komise se může rozhodnout, že členové VK budou rozděleni na pracovní skupiny podle
konkrétních oborů, a pokud bude potřeba (např. stanoveno výzvou ŘO), přizvou ke své činnosti další
odborníky (MAS za tímto účelem vytváří databázi spolupracujících odborníků, expertů dle interních postupů
MAS).

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Výběr projektů k podpoře probíhá u těch žádostí, které nebyly vyřazeny z procesu schvalování v
předchozích krocích. Cílem výběru projektů je vybrat na základě výsledků věcného hodnocení takové
projekty, které přispějí k plnění záměrů a cílů SCLLD.
Rozhodnutí o schválení výběru projektů provádí Programový výbor MAS. Při rozhodování o výběru
projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.
Pokud se VK rozhodne na základě charakteru podaných projektů, je možné zvolit veřejnou obhajobu
jako součást procesu výběru projektů (postup v případě veřejné obhajoby je uveden v interních postupech
MAS).

Orgány MAS figurující v rozhodovacím procesu výběru a schvalování projektů
Výběrová komise (VK)


Navrhuje programovému výboru výběrová kritéria pro výběr projektů.



Provádí výběr projektů seřazených na základě výsledků věcného hodnocení a projektů zařazených
do zásobníku projektů, tzv. "náhradní projekty"



Navrhuje seznam projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie
CLLD.



Konzultuje výzvy MAS k podávání žádostí.



Vybírá projekty k realizaci

Programový výbor (PV)


Schvaluje rozhodnutí výběrové komise při výběru projektů realizovaných v rámci činnosti MAS.



Schvaluje výzvy k podávání žádostí.



Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti
MAS.



Schvaluje výši navrhované podpory výběrovou komisí



Schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru
projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS.

Kontrolní výbor (KV)


Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání
žadatelů proti výběru MAS.

Náplň činnosti výběrové komise


Volba veřejné obhajoby, pokud to charakter podaných projektů vyžaduje.



Bodování projektů, které byly předloženy v rámci vyhlášené výzvy.



Sestavení pořadí projektů v rámci každého vyhlášeného Opatření CLLD.



Doporučení / nedoporučení projektů k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení
projektů a v závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Postup činností při zapojování člena výběrové komise do rozhodování o doporučení /nedoporučení
projektů k financování:


Seznámení člena komise se Programovými rámci a v nich obsaženými opatřeními CLLD.



Seznámení člena komise s financováním SCLLD – odkud a jak je financován.



Seznámení člena komise s celým procesem příjmu žádostí o podporu a administrativní kontroly
projektů.



Seznámení člena komise s vyhlášenými Opatřeními CLLD pro danou výzvu, s postupem při
bodování a rozhodování o doporučení /nedoporučení projektů k financování.



Upozornění člena komise na spoluzodpovědnost za výběr projektů.



Hodnocení probíhá pro každé Opatření CLLD zvlášť.



Příslušný člen výběrové komise provede bodové hodnocení každého projektu dle bodovacích
kritérií.



V případě, že je člen Výběrové komise zároveň sám žadatelem (či pracovníkem žadatele), neúčastní
se bodování a hodnocení svého projektu. V případě, že některý z členů Výběrové komise odstoupil
od bodování projektu, ke kterému má vztah umožňující střet zájmů, je do řádku tohoto komisaře
doplněno průměrné bodové hodnocení ostatních členů Výběrové komise.



Po bodovém hodnocení všech projektů komise navrhne pořadí projektů v jednotlivých Opatřeních
CLLD do tabulek s údaji stanovenými v Programovém rámci a předá své podklady vedoucímu
zaměstnanci pro realizaci SCLLD ke kontrole správnosti zpracování podkladů.



Na základě sestaveného pořadí, dostupné finanční alokace pro danou výzvu a kvality projektů
výběrová komise rozhodne o doporučení /nedoporučení projektů k financování a případně k navržení
náhradních projektů.



Ke každému bodovanému projektu zpracuje každý komisař textové odůvodnění bodování.



Vytvořené tabulky s doporučenými / nedoporučenými projekty a s vyznačenými náhradními projekty
i slovním hodnocením všichni komisaři podepíší a výsledek výběru je zaznamenán.

Schválení výběru projektů v rámci MAS


Každý člen programového výboru dostane elektronickou formou nejméně 4 dny před jednáním
výboru k dispozici bodové a slovní hodnocení jednotlivých projektů a tabulky s řazením projektů v
jednotlivých Opatřeních CLLD.



Při jednání přednese předseda Výběrové komise zprávu z bodování projektů se specifikací
nejasností, problému či nedostatků a seznam doporučených a nedoporučených projektů doporučí
Programovému výboru k přijetí.



Programový výbor schválí seznam schválených a neschválených projektů určených k zaregistrování
a kontrole na ŘO, SZIF.



Kontrolní výbor kontroluje celý proces administrace výběru projektů, reaguje na případné stížnosti
členů místní akční skupiny jako odvolací orgán a schvaluje celkový proces výběru včetně vybraných
projektů.

 Toto rozhodnutí podepisuje statutární zástupce – předseda či místopředseda MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Vybrané projekty jsou doporučeny k financování.

Informování o výsledku výběru a schválení projektů


V případě, že projekt nebyl vybrán k financování z důvodu nedostatku disponibilních finančních
prostředků nebo byla jeho žádost vyřazena pro nesplnění min. bodové hranice, sdělí tuto skutečnost
MAS žadateli po konečném výběru projektů ze strany MAS.



V případě, že byl projekt schválen k financování, je žadatel informován o výsledku výběru projektů
vč. získaného bodového hodnocení



Žadatel je informován o registraci žádosti o podporu na příslušný ŘO/SZIF.



Po registraci projektů na ŘO je vyvěšen na webové stránky seznam doporučených projektů k
financování, náhradních projektů a nedoporučených projektů k financování.



O průběhu příjmu, výběru a schvalování a registraci žádostí o podporu je zveřejněna informace na
webu MAS.

V průběhu výběrového procesu bude MAS postupovat vždy tak, aby jejím jednáním nedošlo k
diskriminaci žádného z žadatelů. Pravidla výběrového procesu budou transparentní a zajišťují rovné
podmínky pro všechny, aby byl vybrán ten žadatel a projekt, který má nejlepší předpoklady k úspěšné
realizaci.
Klíčovým aspektem výběru je především kvalita projektové žádosti a zohledňování potřeb cílových
skupin. K realizaci projektu bude vybrán ten žadatel, jehož žádost získá ve věcném hodnocení nejvyšší počet
bodů.
4.2.7 Schvalování projektů na ŘO/SZIF
Závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů k financování a kontrolu administrativních
postupů MAS provádí ŘO, resp. SZIF.
Po schválení výběru projektů v MAS předá příslušný pracovník MAS kompletní seznam
schválených žádostí o podporu, případně náhradních projektů ke kontrole na příslušný ŘO/SZIF.
V případě zjištění administrativních nedostatků u způsobilosti projektů či administrace MAS ze
strany ŘO/SZIF, provede manažer MAS odstranění nedostatků dle pokynů ŘO. Datum registrace na
ŘO/SZIF je zaznamenáno.
ŘO/SZIF schválí způsobilé projekty v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci. ŘO/
SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje
způsobilé v plné výši. ŘO nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých projektů, pouze v případě zjištění
nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS.
Poté je žadatel vyzván k uzavření Právního aktu o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO
programu/platební agentury SZIF, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.
4.2.8 Administrace projektů konečných žadatelů vybraných k realizaci
Celý proces schvalování projektů je MAS administrován. MAS vychází z Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce IROP - 2.8 Orientační harmonogram administrace projektů a dalších relevantních
kapitol. Ke všem přijatým žádostem o podporu jsou vytvořeny tzv. složky projektů (viz výše - příjem žádostí
o podporu), které slouží jak pro administraci veškerých dokumentů související s procesem schvalování
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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projektů (např. protokol o posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí, protokol o provedeném hodnocení
projektu, výzva k odstranění nedostatků, smlouva, atd.), tak po celou dobu realizace projektu vč. jeho
udržitelnosti. Veškerá dokumentace k projektu včetně veškeré podstatné komunikace řídicího orgánu s
příjemcem projektu musí být založena do složky projektu.
Kancelář MAS zajišťuje administraci podpořených projektů v rámci jednotlivých programů a
poskytuje příjemcům konzultační a metodickou podporu po celou dobu realizace projektu až do ukončení
udržitelnosti projektu, jedná se především o:






bezplatné poskytování konzultací v průběhu realizace projektu
metodická podpora příjemců při zpracování zpráv o realizaci projektů
přijímání a posuzování změn projektů se strategií CLLD a vydání souhlasného stanoviska
MAS k posuzované změně
účast na kontrolách na místě projektů v průběhu realizace i v době udržitelnosti v případě
vyžádání ze strany ŘO/CRR/SZIF
vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů (viz proces administrativní kontroly a
přijatelnosti a hodnocení projektů)

Kancelář MAS může v případě potřeby vykonávat vlastní kontrolu na místě vůči příjemcům podpory
realizovaných projektů a v závislosti na fázi realizace projektu:




předběžná kontrola (ex-ante), která probíhá před uzavřením Právního aktu o
poskytnutí/převodu podpory
průběžná kontrola (interim), která probíhá v době realizace projektu, resp. před finančním
dokončením projektu,
následná kontrola (ex-post), která probíhá po skončení realizace projektu a v době
udržitelnosti projektu.

Příjemce je o kontrole na místě informován v dostatečném časovém předstihu, z kontroly je
pořizován zápis z kontroly na místě realizace projektu, který vyhotovuje příslušný pracovník kanceláře
MAS.
Veškeré dokumenty, které žadatelé/příjemci předkládají, jsou evidovány a archivovány ve složkách
projektů. Archivaci zajišťují příslušní pracovníci MAS po dobu a v souladu s podmínkami operačních
programů.
V průběhu administrace podpořených projektů probíhá nezbytná komunikace mezi příslušným ŘO a
MAS.
Postupy uvedené v implementační části SCLLD MAS SKCH budou monitorovány v systému
MS2014+.
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Níže uvedené schéma znázorňuje postup při zajištění auditní stopy.

Obr. 19 - Zajištění auditní stopy

Zdroj dat:vlastní zpracování

4.3 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců.
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Mezi základní činnosti kanceláře MAS patří zejména průběžná aktualizace strategie CLLD dle
Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014 – 2020 a interních
postupů MAS.
Mezi nezbytné činnosti MAS patří provozní činnosti zajišťující realizaci implementace SCLLD (viz
kapitola Popis administrativních postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s
uvedením plánované personální kapacity), sledování průběhu provádění strategie komunitně vedeného
místního rozvoje, realizace a udržitelnosti podporovaných projektů včetně evaluační činnosti souvisejících se
strategií CLLD.
Zajištění dostatečné propagace SCLLD


sdružovat subjekty působící v území, rozvíjet vzájemnou spolupráci a partnerství, síťování



hájit zájmy občanů a rozvíjet spolupráci mezi podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem



propagovat a popularizovat úlohu MAS v území (web, zveřejňování výstupů – zápisy, prezence atd.,
společný kalendář akcí, pravidelné informace ve zpravodajích členů, ankety, partnerství při
organizaci akcí, společná setkání a projednávání, činnost komisí, projekty spolupráce, osvojování
příkladů dobré praxe, besedy, konference, apod.)



reprezentovat a zastupovat členy MAS v jednáních s ostatními i potenciálními partnery



podílet se na kulturních, sportovních aj. činnostech v území






nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami
koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD
průběžná aktualizace webových stránek MAS
vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánu MAS na území ČR pro potřeby realizace
strategie CLLD a propagace komunitně vedeného místního rozvoje.

Podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů


budovat kapacity MAS a vytvářet sítě s ohledem na provádění strategie místního rozvoje



zvyšovat způsobilost místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich
schopností v oblasti projektového řízení (účelná animace při oslovování potenciálních žadatelů z
území



metodická podpora žadatelům při přípravě projektů, zpracování žádostí o podporu, pořádání
seminářů, workshopů s vyhlášenou výzvou MAS, konzultační podpora žadatelům (telefonická,
emailová, osobní)



realizace seminářů, workshopů,

Informování žadatelů o způsobu výběru projektů


vypracovat nediskriminační a transparentní výběrové řízení a objektivní kritéria pro výběr projektů,
jež brání střetu zájmů a zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru projektů měli
partneři, kteří nejsou veřejnými orgány



definovat způsob výběru projektů s ohledem na realizaci strategie a popis způsobu písemného
záznamu výběru projektů



připravit a zveřejňovat výzvy pro předkládání projektů, včetně vymezení kritérií výběru
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informovat o způsobu výběru projektů vždy s vyhlášenou výzvou MAS



s vyhlášenou výzvou MAS budou k dispozici pro žadatele Pokyny pro žadatele a příjemce (příručky
vydané MAS)



vybírat projekty k realizaci tak, aby byl zajišťován jejich soulad se strategií komunitně vedeného
místního rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů
strategií



předkládat seznam vybraných projektů řídicímu orgánu odpovědnému za závěrečné ověření
způsobilosti před schválením projektů k realizaci

Úloha MAS v animaci škol a školských zařízení
V oblasti školství - Metodická pomoc ZŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ, aby byly v
souladu s MAP resp. Nositele regionální strategie území, zajištění správnosti projektové žádosti 2. Zaškolení
realizátorů ZŠ/MŠ (monitorovací systém, příručka pro žadatele a příjemce, …) 3. Průběžná konzultační
činnost při realizaci projektu, sledování a dodržování povinné publicity, VZ, monitorovacích indikátorů
4. Metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání do monitorovacího systému,
zajištění správnosti předávaných výstupů, sledování průběhu realizace projektu, dodržování časového
harmonogramu atd. 5. Metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k MZ od ŘO 6. Metodická
pomoc při komunikaci mezi zřizovateli a ZŠ/MŠ tak, aby nedocházelo jako v současném období k
zadržování financí ze strany zřizovatelů nebo naopak nepředávání informací o projektu ze strany ředitelů
škol 7. Metodická pomoc při kontrole na místě 8. Metodická pomoc při ukončování projektu a závěrečné
MZ.
Komunikační aktivity MAS
MAS SKCH usiluje v souladu s cíli oblasti Nasloucháme si a domluvíme se o systematické a pravidelné
poskytování informací o svých aktivitách a propaguje činnost svoji i svých členů a subjektů z území.
Komunikace MAS




MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD.
MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů.
MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin včetně jejich statutu, seznamu členů, zápisů z
jednání nebo zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách.

Mezi nejvýznamnější formy komunikace patří:






Webové stránky: www.mas-skch.cz k dispozici jsou zde informace o aktuality činnosti MAS
(zprávy, zápisy, dokumenty, informace o členech, kalendář, novinky v oblasti dotačních informací,
projektů MAS, pracovní i finální verze dokumentů spojených se vznikem strategie apod.
MAS svoji činnost propaguje též na webech dalších projektů-web místního akčního plánu v ORP
Chrudim, kde komunikuje s veřejností a vzdělávacími subjekty celého ORP.
Kancelář: Nám. Plk. J. Koukala 1, 53854 Luže – osobní konzultace v kanceláři MAS nebo po
domluvě i v regionu
E-mail: skch.info@gmail.com – slouží k oboustranné komunikaci ohledně aktuálních aktivit,
dotazů, informací apod.
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Informační centra regionu – pracovnice Města Luže se účastní komisí MAS, koordinuje činnost IC
a zajišťuje ve spolupráci s kanceláří MAS přenos informací do Zpravodajů obcí na území MAS
Zpravodaje obcí – 1x za měsíc MAS informuje ve vyhrazeném prostoru zpravodaje obcí o svých
aktivitách, bude zde informovat o připravovaných výzvách a povinnostech žadatelů, o dotačních
možnostech a dalších projektech MAS
Vývěsné plochy a webové stránky obcí a členů MAS – taktéž jsou využívány, jako zpravodaje
obcí
Obecní rozhlas – MAS plánuje pravidelná upozornění na vyhlášené výzvy
Propagační materiály – MAS plánuje další vydání propagačních materiálů v jednotném designu,
které budou určeny k propagaci území, SCLLD, projektů a subjektů působících v území.
Veletrhy a výstavy – MAS se prezentuje na akcích v České republice - Země živitelka, regionálních
akcích a akcích ve spolupráci s NS MAS CR, společných prezentacích v rámci Krajského sdružení
MAS Pardubického kraje.

V plánu je informační brožura o strategických cílech 2014-2020, které bude MAS SKCH podporovat v rámci
jednotlivých programů IROP, OPZ, PRV a OPVVV, výzev, ale i ve vazbě na plnění strategie mimo CLLD
(cílová skupina občané MAS a zejména noví zájemci o výzvy).
Další způsoby komunikace a propagace činnosti jak MAS, tak jejích členů budou realizovány po dohodě
v území, v duchu využití moderních technologií a s ohledem na efektivitu přenosu informací včetně využití
příkladů dobré praxe.
MAS SKCH se zatím nejvíce osvědčilo propojení webové platformy, emailu a osobních společných schůzek
relevantních partnerů, protože řada pravidelných komunikačních postupů teprve vzniká a osobní kontakt je
v této souvislosti nenahraditelný.

4.4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční
spolupráce
Vzhledem k charakteru činnosti místních akčních skupin a s ohledem na podstatu a principy
komunitně vedeného místního rozvoje představuje rozvoj spolupráce jak na místní, tak na národní a do
budoucna i mezinárodní úrovni jádro činnosti MAS SKCH, z.s.
Národní úroveň
V počátcích svého formování v r. 2013 začala MAS SKCH spolupracovat s MAS Svitava ,z.s., která
převzala roli uvádějící MAS a seznamovala členy s fungováním místních akčních skupin a praktickým
uplatňováním metody LEADER - např. formou doporučení osvědčených postupů v rámci komunitního
zapojování veřejnosti, způsoby aktivizace území, propagace činnosti MAS, sdílení konkrétních zkušeností
s provozním fungováním MAS – pracovní náplň manažera MAS, financování provozu, vícezdrojové
financování, komunikace se SZIF, komunikace a procesy v rámci občanského sdružení, sdílení dokumentů –
předání know-how spojeného s tvorbou dokumentů např. jednací řády, vnitřní směrnice, dokumentace
výzvy, zápisy z jednání jednotlivých orgánů apod., http://www.mas-skch.cz/dokumenty-ke-stazeni/vyrocnizprava-2013/
Postupně se MAS SKCH zapojila do projektů spolupráce s MAS Chrudimsko a MAS Železnohorský
region, z.s.- Krok za krokem geoparkem, dále Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií
http://www.mas-skch.cz/partneri/ s MAS Svitava z.s,, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s, MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Holicko, o.p.s., MAS Bohdanečsko z.s., MAS Litomyšlsko, o.p.s a předpokládáme společné projekty i do
budoucna a s dalšími MAS.
MAS SKCH spolupracuje s NS MAS ČR, je zde členem PS Vzdělávání za Pardubický kraj.
Samozřejmě tedy patří mezi členy Krajského sdružení MAS Pardubického kraje a dále zastupuje KS MAS
PK v oblasti vzdělávání např. v Krajském akčním plánu.. I zde bude spolupráce dále pokračovat a rozvíjet
se. V oblasti spolupráce s veřejností prezentuje MAS svoji činnost novými webovými stránkami, aktivitami
na Facebooku, anketami, sběrem projektových záměrů, emailovou komunikací, pravidelnými schůzkami a
spoluúčastí na různých akcích., vyhledáváním a oslovováním nových partnerů. Pravidelně připravuje
aktuální dotační informace jak pro své členy, tak pro další zájemce. Formou pracovních skupin zapojuje
všechny zájmové skupiny a sektory do své činnosti, navazuje kontakty s regionálními odborníky, vytváří
místní partnerství v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, zemědělství a vzdělávání.

Mezinárodní úroveň
O mezinárodní spolupráci uvažujeme od r. 2016, jakmile bude stabilizováno další naplňování
strategie, zatím využíváme zkušeností nepřímo, přes NS MAS ČR. Vzhledem k plánovanému zájmu regionu
o oblast energetické soběstačnosti území bude spolupráce orientována do oblastí, kde bude možné
požadované zkušenosti nasbírat., avšak atraktivní je pro MAS i získávání zkušeností z oblasti sociálního
podnikání, vzdělávání, sociálního začleňování a komunitního přístupu k řešení lokálních potřeb. Velkým
tématem je také přenos zkušeností a ideálně i příkladů dobré praxe v oblasti drobného podnikání, rozvoje
služeb, řemesel a agroturistiky. Vzhledem k situaci, kdy města na území MAS SKCH zatím nemají svá
partnerská města, představuje mezinárodní spolupráce na platformě MAS velmi žádoucí příležitost k rozvoji
a propagaci regionu.

4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a vyhodnocování
plnění integrované strategie, evaluace)
Monitoring
Základním nástrojem pro monitorování je jednotný monitorovací systém MS2014+. MAS SKCH
provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování a vyhodnocování plnění SCLLD a rovněž zjišťuje sběr
územně identifikovaných dat o integrovaných projektech CLLD. Údaji z integrovaných projektů
realizovaných v rámci SCLLD je sledováno plnění finančního plánu a plánovaných hodnot indikátorů. Plán
monitoringu zpracovává dle organizační a kompetenční struktury MAS manažer ve spolupráci
s programovým výborem 1x ročně a je zejména z hlediska časového vymezení aktualizován dle potřeby.
Pro potřeby monitorování a evaluace strategie, jsou ze strany MAS sledovány indikátory definované
NČI, které jsou navázány na specifické cíle ESIF programů v akčním plánu MAS SKCH (IROP, OPZ a
PRV) a jsou monitorovány a vyhodnocovány v MS2014+.
Realizaci monitoringu provádí dle organizační a kompetenční struktury MAS pracovníci kanceláře
MAS ve spolupráci s výběrovou komisí a představenstvem.
Celkový monitoring realizace SCLLD probíhá 2x ročně (v souladu s MPIN, resp. pravidly
monitoringu integrovaných nástrojů v rámci systému MS2014+), a to vždy k datu 31. 12. a 30.6.). Přípravu
podkladů pro monitoring SCLLD zajišťuje dle organizační a kompetenční struktury MAS manažer MAS ve
spolupráci s výběrovou komisí. Monitorovací zpráva je předkládána představenstvu. Následně v termínech
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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do 15.1. a 15.7. je předkládána tzv. Zpráva o plnění SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj – odboru rozvoje
a strategie regionální politiky, který ji následně kontroluje.
Zpráva o plnění SCLLD obsahuje informace o celkovém kontextu SCLLD území MAS, přehled
vývoje realizace SCLLD, schválených a realizovaných projektů, plnění indikátorů a dodržení finančního
plánu. Postup pro zpracování Zprávy o plnění SCLLD bude upraven v interním postupu MAS.
MAS SKCH si stanovila vlastní indikátory (nad rámec NČI) na úrovni specifických cílů strategie,
které budou sledovány mimo MS2014+ vlastním monitorováním pro potřeby evaluace SCLLD MAS.

Monitoring projektů od záměru po ukončení
Monitoring projektových záměrů


Projektový záměr žadatelů je zaznamenán do evidence projektových záměrů.



Podle charakteristiky je zaznamenáno doporučení k projektu např. zdroje financování.

Monitoring přijatých žádostí o podporu


Po podání žádosti je zaznamenáno datum a čas registrace žádosti do evidence přijatých žádostí
(MS2014+).



Na webových stránkách MAS SKCH v sekci MAS – Projekty bude možné pomocí filtrů zobrazit
výstupy dle výzev i dle jednotlivých Fichí.

Monitoring monitorovacích indikátorů


Při podání projektu, resp. žádosti o podporu jsou žadatelem zadány předpokládané indikátory, které
slouží pro monitoring a vyhodnocení strategie.

Monitoring doporučených žádostí k financování


Po výběru výběrovou komisí je výsledek zaznamenán včetně data registrace.



Dále jsou evidována data a výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na RO SZIF
včetně zveřejnění na webových stránkách MAS SKCH.

Monitoring zrealizovaných a ukončených projektů


Ukončení realizace projektu je zaznamenáno a zveřejněno na webových stránkách MASSKCH.



Ukončení projektu je zaznamenáno a zveřejněno na webových stránkách MASSKCH.



Na webových stránkách MAS SKCH v sekci MAS – Projekty bude možné pomocí filtrů zobrazit
podpořené projekty

Evaluace
V rámci procesu evaluace příslušná struktura MAS hodnotí monitoringem získané informace.
Zaměřuje se na kvalitativní a kvantitativní hodnocení dosažených monitorovacích parametrů, posuzuje míru
naplňování SCLLD a identifikuje a specifikuje úzká místa a příčiny nedostatečného plnění SCLLD.
Výsledkem evaluace je zhodnocení stavu plnění strategie v hodnoceném období a nastavení (přijetí)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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nápravných opatření ke zlepšení implementace SCLLD, která povede k dosažení předpokládaných výsledků
SCLLD.
MAS SKCH má popsán evaluační proces v interním postupu, který závazně stanoví: evaluační
postupy, lhůty pro provádění evaluace, kompetence a zodpovědnost, typy evaluace, výstupy evaluace,
oblasti evaluace, informační zdroje.
MAS SKCH provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění SCLLD s údaji platnými k
31. 12. 2017. MMR – ORP zajišťuje provedení mid-term evaluace realizace CLLD, jako součást evaluace
naplňování územní dimenze. Zpracování všech evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy
evaluací, pravidla pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu
uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020.
MAS SKCH se v rámci projektu spolupráce Metodika „Monitoring a evaluace strategií místních
akčních skupin“ inspirovala zkušenostmi podpořených spolupracujících MAS v oblasti postupu provádění
monitoringu a evaluace a využije pro realizaci strategie navrženou interní směrnici, kde jsou podrobně
popsány postupy monitoringu a evaluace.
Terminologické sjednocení níže uvedeného doporučení bude provedeno v souvislosti s aktualizací
dokumentu a interních postupů MAS SKCH během 2. pol. roku 2016. Více viz Nepovinná příloha 6.1.
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5 POVINNÉ PŘÍLOHY
5.1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce
5.1.1 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech
Tab. 92 – e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v letech 2016 - 2023
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
zemědělských produktů

PRV

6

6B

19.2.1

2 951,11

996,00

332,00

0,00

1 623,11

0,00

1.Fiche: Prosperující
venkov - rozvoj
zemědělských podniků

PRV

6

6B

19.2.1

5 200,00

1 950,00

650,00

0,00

2 600,00

0,00

3. Fiche: Spokojený
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

PRV

6

6B

19.2.1

16 712,02

5 025,00

1 675,00

0,00

10 012,02

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

3 600,00

3 060,00

342,50

52,00

145,50

0,00

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

2 210,53

2 100,00

0,00

110,53

0,00

0,00

1.1 Posilovat význam
zemědělství včetně
nezemědělské činnosti
jako atraktivní formu
rozvoje života na
venkově
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2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků
2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a přírodního
dědictví
3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

1 523,16

1 447,00

0,00

0,00

76,16

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

5 684,22

5 400,00

0,00

0,00

284,22

0,00

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy

PRV

6

6B

19.2.1

5 079,36

1 500,00

500,00

0,00

3 079,36

0,00

IROP

4

9d

4.1

10 526,32 10 000,00

0,00

0,00

526,32

0,00

IROP

4

9d

4.1

10 000,00

9 500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

4 900,00

4 165,00

611,80

98,00

25,20

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

1 700,00

1 445,00

0,00

0,00

255,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

669,46

451,89

150,63

0,00

66,94

0,00

5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

Zdroj dat:vlastní zpracování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Tab. 93 – e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2016
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků
2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Tab. 94 - e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2017
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

5 200,00

1 950,00

650,00

0,00

2 600,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

3 242,63

975,00

325,00

0,00

1 942,63

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví
3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy
5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Tab. 95 - e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2018
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

2 951,11

996,00

332,00

0,00

1 623,11

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

3 242,63

975,00

325,00

0,00

1 942,63

0,00

400,00

340,00

33,00

0,00

27,00

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

2 210,53

2 100,00

0,00

110,53

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

761,58

723,50

0,00

0,00

38,08

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

631,58

600,00

0,00

0,00

31,58

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví
3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy
5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

5 526,32

5 250,00

0,00

0,00

276,32

0,00

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

700,00

595,00

87,50

17,50

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

850,00

722,50

0,00

0,00

127,50

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

333,33

225,00

75,00

0,00

33,33

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Tab. 96 – e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2019
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

7 732,43

2 325,00

775,00

0,00

4 632,43

0,00

1 900,00

1 615,00

179,50

26,00

79,50

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

761,58

723,50

0,00

0,00

38,08

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

2 526,32

2 400,00

0,00

0,00

126,32

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví
3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy
5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

2 894,74

2 750,00

0,00

0,00

144,74

0,00

IROP

4

9d

4.1

3 157,89

3 000,00

0,00

0,00

157,89

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

2 100,00

1 785,00

262,15

40,25

12,60

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

850,00

722,50

0,00

0,00

127,50

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

336,13

226,89

75,63

0,00

33,61

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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Tab. 97 – e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2020
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

1 105,00

130,00

26,00

39,00

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

1 263,16

1 200,00

0,00

0,00

63,16

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků
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2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví
3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy
5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

PRV

6

6B

19.2.1

2 539,68

750,00

250,00

0,00

1 539,68

0,00

IROP

4

9d

4.1

2 105,26

2 000,00

0,00

0,00

105,26

0,00

IROP

4

9d

4.1

3 157,89

3 000,00

0,00

0,00

157,89

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

2 100,00

1 785,00

262,15

40,25

12,60

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 98 – e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2021
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

2 494,33

750,00

250,00

0,00

1 494,33

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

1 263,16

1 200,00

0,00

0,00

63,16

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků
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2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví
3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy
5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

PRV

6

6B

19.2.1

2 539,68

750,00

250,00

0,00

1 539,68

0,00

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

1 052,63

1 000,00

0,00

0,00

52,63

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat: vlastní zpracování
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Tab. 99 – e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2022
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků
2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví
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3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

1 052,63

1 000,00

0,00

0,00

52,63

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
44

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 2014 - 2020

Tab. 100 – e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2023
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

2. Fiche: Cestou kvality zpracování regionálních
1.1 Posilovat význam
zemědělských produktů
zemědělství včetně
1.Fiche: Prosperující
nezemědělské činnosti
venkov - rozvoj
jako atraktivní formu
zemědělských podniků
rozvoje života na
3. Fiche: Spokojený
venkově
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

Investiční
Podopatření
Prioritní osa
priorita OP/
SCLLD
Program OP/Priorita
Prioritní
Unie
oblast

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Vlastní zdroje
Z toho Podpora
příjemce
Specifický
cíl OP /
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Opatření IROP: Sociální
podnikání - zisk nejsou
jen peníze

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Opatření IROP: Sociální
bydlení - pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Podpořit činnost
místních podnikatelůsociálních a
integračních sociálních
podniků
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2.6 Podněcovat rozvoj
služeb i ochranu
kulturního a
přírodního dědictví
3.1 Zvyšovat úroveň a
rozvoj vzdělávání

3.2 Budovat region
zdraví

4.2 Posilování sociální
soudržnosti regionu,
systém propagace
aktivit na území

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy
5. Opatření IROP: Kvalitní
vzdělávání - úspěšná
budoucnost
2. Opatření IROP: Sociální
inkluze - cesta moderní
komunity
1. Opatření OPZ: Sociální
služby a sociální
začleňování
3. Opatření OPZ: Sociální
podnikání - prospěch pro
všechny
5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH rozvoj regionu

PRV

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

1 578,96

1 500,00

0,00

0,00

78,96

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování
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5.1.2 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV)
Tab. 101 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v letech 2016 - 2023
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

29 944,23

28 447,00

0,00

110,53

1 386,70

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

10 200,00

8 670,00

954,30

150,00

425,70

0,00

6

6B

19.2.1

29 942,49

9 471,00

3 157,00

0,00

17 314,49

0,00

6

6B

19.3.1

669,46

451,89

150,63

0,00

66,94

0,00

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 102 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2016
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

6B

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 103 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2017
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

OP IROP
OPZ
OP PRV

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

4

9d

4.1
2.3.1

2

3

6

6B

6

6B

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

0,00

Příspěvek
Unie (a)
0,00

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

0,00

0,00

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1

8 442,63

2 925,00

975,00

0,00

4 542,63

0,00

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 104 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2018
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

9 130,00

8 673,50

0,00

110,53

345,97

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

1 950,00

1 657,50

120,50

17,50

154,50

0,00

6

6B

19.2.1

6 193,74

1 971,00

657,00

0,00

3 565,74

0,00

6

6B

19.3.1

333,33

225,00

75,00

0,00

33,33

0,00

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 105 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2019
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

9 340,53

8 873,50

0,00

0,00

467,03

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

4 850,00

4 122,50

441,65

66,25

219,60

0,00

6

6B

19.2.1

7 732,43

2 325,00

775,00

0,00

4 632,43

0,00

6

6B

19.3.1

336,13

226,89

75,63

0,00

33,61

0,00

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 106 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2020
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

6 526,32

6 200,00

0,00

0,00

326,32

0,00

OPZ

2

3

2.3.1

3 400,00

2 890,00

392,15

66,25

51,60

0,00

6

6B

19.2.1

2 539,68

750,00

250,00

0,00

1 539,68

0,00

6

6B

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 107 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2021
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

OPZ

2

3

2.3.1

6

6B

6

6B

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

2 315,79

2 200,00

0,00

0,00

115,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1

5 034,01

1 500,00

500,00

0,00

3 034,01

0,00

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování
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Tab. 108 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2022
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

OPZ

2

3

6

6B

6

6B

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

1 052,63

1 000,00

0,00

0,00

52,63

0,00

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování

Tab. 109 – f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) v roce 2023
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho Podpora
Programový
rámec

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Investiční priorita
OP/ Prioritní oblast

OP IROP

4

9d

4.1

OPZ

2

3

6

6B

6

6B

OP PRV

Specifický cíl OP /
Operace PRV

Celkové způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie (a)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Národní veřejné
zdroje (SR, SF) (b)

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné) ( c)

Národní
soukromé zdroje
(d)

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

1 578,96

1 500,00

0,00

0,00

78,96

0,00

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj dat:vlastní zpracování
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5.1.3 Indikátory pro programové rámce - g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD MAS SKCH
Tab. 110 – g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD
IDENTIFIKACE programu

Specifický cíl
SCLLD

Opatření/Fiche
SCLLD

Program

Prioritní
osa/Priorita
Unie

Investiční
priorita/
Prioritní
oblast

Identifikace indikátorů
Specifický cíl
OP/operace
PRV

Kód
NČI2014+

Název indikátoru

Počet exponovaných
území s nedostatečnou
připraveností složek IZS

5 75 20

Měrná
jednotka

území

Hodnoty indikátorů
Typ
Indikátoru Výchozí
(výstup/ hodnota
výsledek)

výsledek

108

Datum
výchozí
hodnoty

31.12.2014

Cílová
hodnota

48

Datum
cílové
hodnoty

31.12.2023

Milník
31.12. 2018

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí a cílová hodnota byla stanovena na základě Doporučení ŘO IROP
a byla převzata z programového dokumentu. Datum výchozí hodnoty bylo stanoveno k 31. 12. 2014 a cílové hodnoty k 31. 12.
2023.

2.3 Udržet, zkvalitnit,
rozšířit
infrastrukturu
podněcující rozvoj
regionu, zajistit
připravenost regionu

1. Opatření IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje

Počet nové techniky a
věcných prostředků
složek IZS

5 70 01
IROP

4

9d

4.1 (1.3)

sety

výstup

0

31.12.2015

3

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena na základě analýzy absorpční schopnosti
MAS SKCH, resp. připravenosti a schopnosti subjektů na území MAS předložit a zrealizovat projekty, které odpovídají
dlouhodobým potřebám regionu a jsou v souladu s příslušnými dokumenty ("Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek
integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020"; "Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž
správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných
látek"), a dále na základě komunitního projednávání a také s ohledem na výši přidělené alokace pro programový rámec IROP.
Průměrná cena za jednotku indikátoru byla stanovena na základě zmapování požadavků a potřeb Sborů dobrovolných hasičů v
území MAS. S ohledem na stanovení normativů vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí je pro SDH relevantní pořízení
dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí. Na základě zanalyzovaných cen se běžná cenová
nabídka v území na pořízení jednoho dopravního automobilu pohybuje ve výši 700 000 Kč bez DPH. S předpokládanou výší alokace
2 100 tis. Kč a orientační průměrnou cenou za jednotku indikátoru je plánováno podpořit pořízení 3 dopravních automobilů.
Kapacita služeb a
sociální práce

6 75 10

klienti

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
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výsledek

2

31.12.2015

95

31.12.2023

NR
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Zdůvodnění výchozí hodnoty indikátoru: Výchozí hodnota byla stanovena s ohledem na současný stav poskytování sociálních
služeb a sociální práce na území MAS SKCH. V současné době není na území MAS poskytována sociální práce v režimu komunitního
centra, v oblasti sociálních služeb je na území MAS jedna organizace poskytující sociální službu s maximální okamžitou kapacitou 2
klientů.
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena na základě výsledků z mapování reálných
potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů a v neposlední řadě také s ohledem na výši indikativní
alokace pro opatření. V rámci opatření je plánováno podpořit infrastrukturu pro 2 zázemí sociální služby, každé zázemí s okamžitou
kapacitou 5 klientů a 6 komunitních center s celkovou průměrnou okamžitou kapacitou 85 klientů.
Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci

5 54 01
3.2 Budovat region
zdraví (sociálního,
duševního i
fyzického), posilovat
rozvoj terénních
služeb, vytváření
nových pracovních
míst

2. Opatření IROP:
Sociální inkluze - cesta
moderní komunity

IROP

4

9d

4.1 (2.1)

zázemí

výstup

0

31.12.2015

8

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena na základě analýzy absorpční schopnosti
MAS, resp. připravenosti a schopnosti subjektů na území MAS předložit a zrealizovat projekty, které odpovídají dlouhodobým
potřebám regionu a také s ohledem na výši indikativní alokace pro opatření. Při alokaci 9,5 mil. Kč je v rámci opatření plánováno
podpořit 2 zázemí pro dostupnost a rozvoj sociální služby a 6 zázemí komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, které byly pro území identifikována jako potřebná.
Průměrná cena za jednotku indikátoru byla stanovena orientačně v souladu s plánovaným počtem zázemí pro sociální službu a
komunitních center.
- Na základě zmapování orientační průměrné ceny v území byla v případě zázemí pro dostupnost a rozvoj soc. služby stanovena
průměrná cena na jednotku indikátoru ve výši 0,75 mil. Kč.
- V případě infrastruktury pro komunitní centra je v území uvažováno o zřízení 5 menších komunitních center, z nichž dvě by se
nacházely v sociálně vyloučené lokalitě a tři komunitní centra by poskytovaly jak intervenci sociální práce, tak sociální službu dle
zákona č. 108/2006. Na základě zmapování orientační průměrné ceny v území a s ohledem na výši indikativní alokace je stanovena
průměrná cena na jednotku indikátoru ve výši 1,1 mil. Kč.
V území je rovněž plánováno zřízení jednoho většího komunitního centra, které by poskytovalo jak intervenci sociální práce, tak
sociální služby dle z. č. 108/2006. Na toto komunitní centrum jsou plánovány orientační průměrné náklady ve výši 2,5 mil. Kč z
důvodu umístění centra v sociálně vyloučené lokalitě a místa realizace, kterým je brownfield - nevyužívaná budova. Na
rekonstrukci budovy do podoby komunitního centra je v současné době vypracována studie s odhadovanými náklady odpovídající
cca 2,5 mil. Kč. Výkon sociální služby dle zákona č. 108/2006 a sociální práce by zajišťovala NNO působící dlouhodobě v území,
která v současné době poskytuje terénní a ambulantní sociální služby a sociální poradenství. Vzhledem k současné situaci, kdy se
na území vyskytují sociálně vyloučené lokality, je NNO stávající kapacitou nevyhovující. Z uvedených důvodů je podpora zřízení
komunitního centra v území více než potřebná.
Počet poskytovaných
druhů sociálních služeb

5 54 02

služby
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výstup

0

31.12.2015

6

31.12.2023

NR
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Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena v souladu s plánovaným počtem zřízení
zázemí pro sociální službu a infrastrukturu komunitních center - 2 zázemí pro dostupnost a rozvoj sociální služby a 4 zázemí
komunitních center s poskytováním soc. služby dle z. č. 108/2006 a intervencí sociální práce.

Průměrný počet osob
využívajících sociální
bydlení

5 53 20

osoby/rok

výsledek

65,8

31.12.2015

79,8

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnoty byly stanoveny na základě modelového výpočtu průměrného
počtu osob využívající kapacity lůžek sociálního bydlení v současnosti a s ohledem na plánovaný počet bytů s počtem nových lůžek
14.

2.5 Podpořit činnost
místních
podnikatelůsociálních podniků
jako cestu k
sociálnímu
začleňování, sociální
bydlení

2.5 Podpořit činnost
místních
podnikatelůsociálních podniků
jako cestu k
sociálnímu

Nárůst kapacity
sociálních bytů

5 53 10

3. Opatření IROP:
Sociální bydlení –
pomoc v nouzi

IROP

4

9d

4.1 (2.1)

4. Opatření IROP:
Sociální podnikání - zisk
nejsou jen peníze

IROP

4

9d

4.1 (2.2)

lůžka

výsledek

69

31.12.2015

83

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí hodnota odpovídá současnému počtu lůžek v sociálních bytech
na území MAS. Cílová hodnota 83 byla stanovena s ohledem na závěry provedené analýzy navýšit počet bytů v území MAS, ve
kterém se nacházejí dvě sociálně vyloučené lokality (viz kap. 2.1.6 Zdravotní a sociální služby (podporované formy bydlení). Celkem
je v plánu pořídit 9 nových bytů se 14 lůžky (5 bytů po jednom lůžku, 1 byt po 3 lůžkách, 3 byty po 2 lůžkách).
Počet podpořených
bytové
5 53 01
bytů pro sociální
výstup
0
31.12.2015
9
31.12.2023
1
jednotky
bydlení
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota indikátorů v počtu zřízení 9 nových sociálních bytů byla
stanovena ze závěrů analýzy území, kdy je současná obsazenost bytů/lůžek plně využita a kapacitně je nutné současný stav rozšířit
o nové byty i pro rodiny s dětmi.
Stanovení cílové hodnoty indikátoru souvisí jednak s výší přidělené alokace a také se zmapovanou potřebou území MAS kapacity
sociálních bytů nadále rozšiřovat neboť se na území MAS vyskytují sociálně vyloučené lokality.
Průměrná cena za jednotku indikátoru byla stanovena orientačně v souladu s plánovaným počtem nových sociálních bytů a na
základě stavu připravených projektových záměrů v území. S předpokládanou výší alokace 5,4 mil. Kč je plánováno podpořit
rekonstrukci 9 bytových jednotek – sociálních bytů s plánovanou výší orientačních průměrných nákladů 0,6 mil. Kč na jeden
sociální byt. Průměrná cena byla stanovena na základě vlastního průzkumu trhu MAS. Hodnota milníku byla stanovena na základě
zjištěné připravenosti potenciálních záměrů a předpokládané výše alokace pro výzvu MAS do roku 2018.
Míra nezaměstnanosti
osob s nejnižším
vzděláním

1 04 11

%
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výsledek

28,5

31.12.2012

22

31.12.2023

NR
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začleňování, sociální
bydlení

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí a cílová hodnota byla stanovena na základě Doporučení ŘO IROP
a byla převzata z programového dokumentu. Datum výchozí hodnoty bylo stanoveno k 31. 12. 2012 a cílové hodnoty k 31. 12.
2023
Počet podniků
pobírajících podporu

1 00 00

podniky

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

1

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na závěry provedené analýzy a
na základě výše přidělené alokace pro opatření v programovém rámci, která odpovídá při plánované výši alokace 1,45 mil. Kč
vzniku 2 nových sociálních podniků.
Průměrná cena za jednotku indikátoru byla stanovena orientačně v souladu s plánovaným počtem vzniku 2 nových sociálních
podniků a s ohledem na doporučenou orientační výši průměrných nákladů na vytvoření jednoho plného pracovního úvazku (FTE), a
to na 0,72 mil. Kč na vznik jednoho podniku při počtu 2 vytvořených plných pracovních úvazků (FTE). Hodnota Milníku byla
stanovena s ohledem na stav připravenosti potenciálních projektových záměrů na území MAS v době přípravy strategie a v také v
souvislosti s předpokládanou výší alokace pro výzvy MAS na rok 2016 a 2017.
Počet podniků
pobírajících granty

1 01 02

podniky

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na závěry provedené analýzy a
na základě výše přidělené alokace pro opatření v programovém rámci, která odpovídá při plánované výši alokace 1,45 mil. Kč
vzniku 2 nových sociálních podniků.
Průměrná cena za jednotku indikátoru byla stanovena orientačně v souladu s plánovaným počtem vzniku 2 nových sociálních
podniků a s ohledem na doporučenou orientační výši průměrných nákladů na vytvoření jednoho plného pracovního úvazku (FTE), a
to na 0,72 mil. Kč na vznik jednoho podniku při počtu 2 vytvořených plných pracovních úvazků (FTE).
Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích

1 04 00

FTE

výstup

0

31.12.2015

3,5

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Orientační průměrné náklady na vytvoření jednoho plného pracovního
úvazku (FTE) jsou předpokládány ve výši cca 413 400,- Kč. S předpokládanou výší alokace 1,45 mil. Kč je plánováno podpořit vznik
3,5 plných pracovních úvazků. Do cílové hodnoty se počítají všechna nově vytvořená FTE, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou z
cílové skupiny. Stanovení cílové hodnoty vychází z šetření potřeb území MAS. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě vlastního
průzkumu trhu.
Počet nových podniků,
podniky
které dostávají podporu

1 01 05
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výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

NR
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Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na závěry provedené analýzy a
na základě výše přidělené alokace pro opatření v programovém rámci, která odpovídá při plánované výši alokace 1,45 mil. Kč
vzniku 2 nových sociálních podniků.
Průměrná cena za jednotku indikátoru byla stanovena orientačně v souladu s plánovaným počtem vzniku 2 nových sociálních
podniků a s ohledem na doporučenou orientační výši průměrných nákladů na vytvoření jednoho plného pracovního úvazku (FTE), a
to na 0,72 mil. Kč na vznik jednoho podniku při počtu 2 vytvořených plných pracovních úvazků (FTE).
Soukromé investice
odpovídající veřejné
1 03 00
EUR
výstup
0
31.12.2015
2630
31.12.2023
NR
podpoře podniků
(granty)
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Soukromé investice jsou kalkulovány jako hodnota dofinancování
(předpoklad 5%) způsobilých výdajů projektu při přepočtovém kurzu 27,5 Kč/ EUR.
Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
1 04 03
podnicích se
FTE
výstup
0
31.12.2015
1
31.12.2023
NR
zaměřením na
znevýhodněné skupiny
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota odpovídá povinnosti vytvořit minimálně 30 % FTE se
zaměřením na znevýhodněné skupiny z cílové hodnoty indikátoru 1 04 00. Orientační průměrné náklady na vytvoření jednoho
plného pracovního úvazku (FTE) jsou předpokládány ve výši cca 413 400- Kč. Stanovení cílové hodnoty vychází z šetření potřeb
území MAS. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě vlastního průzkumu trhu.

Podíl osob předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

5 00 30

3.1 Zvyšovat úroveň
a rozvoj vzdělávání a
dalšího vzdělávání v
rámci zlepšení
konkurenceschopnos
ti místní pracovní síly

5. Opatření IROP:
Kvalitní vzdělávání úspěšná budoucnost

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí a cílová hodnota byla stanovena na základě Doporučení ŘO IROP
a byla převzata z programového dokumentu. Datum výchozí hodnoty bylo stanoveno k 31. 12. 2013 a cílové hodnoty k 31. 12.
2023.
IROP

4

9d

4.1 (2.4)
Podíl tříletých dětí
umístěných v
předškolním zařízení

5 00 20

%

výsledek

77,3

31.12.2013

90,5

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí a cílová hodnota byla stanovena na základě Doporučení ŘO IROP
a byla převzata z programového dokumentu. Datum výchozí hodnoty bylo stanoveno k 31. 12. 2013 a cílové hodnoty k 31. 12.
2023.
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Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

5 00 00

zařízení

výstup

0

31.12.2015

10

31.12.2023

3

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena na základě závěrů analýzy MAS SKCH
zlepšit infrastrukturu mateřských škol a zkvalitnit infrastrukturu vzdělávacích zařízení a s ohledem na výši přidělené alokace pro
opatření programového rámce.
Na základě zanalyzování orientačních cen v území, zmapování potřeby potenciálních subjektů na území MAS, schopnosti předložit
a zrealizovat projekty (projekty na rekonstrukce a vybavení odborných učeben MŠ, ZŠ, SŠ v území) a modelových příkladů, byla
průměrná cena na jednotku indikátoru stanovena indikativně na 1,25 mil. Kč v případě infrastruktury pro ZŠ (je plánováno podpořit
5 zařízení ZŠ) a infrastruktury pro SŠ (je plánováno podpořit 1 zařízení SŠ). V případě infrastruktury pro předškolní vzdělávání byla
cena za jednotku indikátoru stanovena orientačně na 0,75 mil. Kč při plánovaném počtu 2 zařízení MŠ. V případě podpory dalšího
zájmového či celoživotního vzdělávání byla cena za jednotku indikátoru stanovena indikativně na 0,5 mil. Kč při plánovaném počtu
zřízení 2 vzdělávacích zařízení. Hodnota Milníku byla stanovena s ohledem na stav připravenosti potenciálních projektových
záměrů na území MAS v době přípravy strategie a v také v souvislosti s předpokládanou výší alokace pro výzvy MAS do roku 2018.
Kapacita
podporovaných zařízení
osoby
péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

5 00 01

výstup

0

31.12.2015

164

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: S ohledem na cílovou hodnotu indikátoru 5 00 00 byla stanovena
Indikativní průměrná kapacita na podporu neformálního, celoživotního či zájmového zařízení v počtu 10 osob na jedno podpořené
zařízení, v případě podpory infrastruktury pro ZŠ a SŠ byla stanovena Indikativní průměrná kapacita zařízení v počtu 20 osob na
jedno podpořené zařízení. V případě podpory infrastruktury pro MŠ byla stanovena Indikativní průměrná kapacita zařízení v počtu
12 osob na jedno podpořené zařízení. Jedná se o maximální počet podpořených uživatelů (tj. dětí, žáků, studentů) v jednom
okamžiku.

3.2 Budovat region
zdraví (sociálního,
duševního i
fyzického), posilovat
rozvoj terénních
služeb, vytváření
nových pracovních
míst

Využívání podpořených
služeb

6 70 10
1. Opatření OPZ:
Sociální služby a
sociální začleňování

OPZ

2

3

osoby

výsledek

0

31.12.2015

30

31.12.2023

NR

2.3.1
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Východiskem pro stanovení cílové hodnoty indikátorů je předpoklad 5
anonymních klientů na jeden pracovní úvazek (MAS předpokládá v rámci celého opatření podpořit vznik 6 prac. úvazků). Na území
se nachází 2 sociálně vyloučené lokality, se kterými je již systematicky pracováno, proto předpokládáme i využívání služeb
osobami, které spadají do cílové skupiny, ale u kterých není známa totožnost v potřebném rozsahu např. z důvodu, že identifikace
osoby je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou), nebo jejichž podpora nepřesáhla bagatelní podporu (min. 40 hodin).
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Bývalí účastníci
projektů v oblasti
sociálních služeb, u
nichž služba naplnila
svůj účel

6 73 15

osoby

výsledek

0

31.12.2015

6

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena na základě absorpční kapacity území a
s ohledem na výši indikátoru 6 00 00. MAS předpokládá 10% úspěšnost z celkového počtu účastníků.

Bývalí účastníci
projektů, u nichž
intervence formou
sociální práce naplnila
svůj účel

6 73 10

osoby

výsledek

0

31.12.2015

6

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena na základě absorpční kapacity území a
s ohledem na výši indikátoru 6 00 00. MAS předpokládá 10% úspěšnost z celkového počtu účastníků.

Kapacita podpořených
služeb

6 70 01

místa

výstup

0

31.12.2015

20

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Východiskem pro cílovou hodnotu indikátoru je předpoklad vytvořit 2
pracovní úvazky v odborném sociálním poradenství (délka projektu je přepokládána na 3 roky, náklady na jednoho zaměstnance
při plném úvazku jsou odhadovány na 29 000 Kč/měs. včetně odvodů) při průměrné kapacitě 2 klienti na jednoho pracovníka –
vycházíme z údajů z registru poskytovatelů soc. služeb http://iregistr.mpsv.cz/ a konzultace se zástupci sociálních služeb na území
MAS, a dále vznik 2 pracovních míst komunit. soc. pracovníků (vzhledem k výskytu 2 SVL na území MAS, délka projektu je
předpokládána na 2 roky, náklady na jednoho zaměstnance při plném úvazku jsou odhadovány na 29 000 Kč/měs. včetně odvodů)
s průměrnou kapacitou 8 klientů na jednoho pracovníka.

Počet podpořených
komunitních center

5 51 02

zařízení

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: MAS předpokládá podpořit fungování 2 komunitních center formou 2
plných úvazků komunitních sociálních pracovníků.
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Celkový počet
účastníků

6 00 00

osoby

výstup

0

31.12.2015

43

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: S ohledem na celkovou alokaci přepokládáme podpořit celkem 43 osob.
Východiskem pro hodnotu indikátoru jsou zmiňované údaje v registru poskytovatelů soc. služeb (viz zdůvodnění indikátoru 6 70
01), dále předpokládaný počet 2 asistentů prevence kriminality (s odhadovanými náklady na jednoho asistenta ve výši cca 19 400
Kč/měs. včetně odvodů při délce realizace projektu 3 roky, tj. hrubá měsíční mzda ve výši cca 14 000 Kč), 25 klientů v rámci sociální
služby a 16 klientů komunitní soc. práce. Na území MAS je plánováno vybudovat 6 KC v rámci IROP, MAS plánuje z OPZ podpořit
fungování 2 KC (viz indikátor 5 51 02) - tedy v průměru na jedno KC cca 8 klientů (identifikovaných s podporou nad 40 hodin)
komunitní sociální práce (MAS vychází ze zkušeností z území, kde je v současné době pracováno s komunitou do 8 osob na jednoho
pracovníka) - Vycházíme z úvahy, že prostředky na fungování KC (1 400 000 Kč) budou určeny prioritně na mzdy (viz indikátor 6 70
01), neboť taková pozice na území MAS SKCH doposud chybí.

Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení
své účasti

6 26 00

2.2 Umožnit růst
zaměstnanosti na
základě potřeb
regionu, zvyšování
vzdělanostní
struktury obyvatel a
potřeb místních
zaměstnavatelů

osoby

výsledek

0

31.12.2015

1

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena na základě předpokládané cílové
hodnoty indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že se budou vykazovat pouze osoby, které získali potvrzení o
kvalifikaci na základě formálního prověření znalostí do jednoho měsíce po ukončení účasti, proto MAS předpokládá cca 10%
úspěšnost.

2. Opatření OPZ:
Zaměstnanost v území

OPZ

2

3

2.3.1

Počet osob pracujících
v rámci flexibilních
forem práce

5 01 30

osoby

výsledek

0

31.12.2015

2

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou
hodnotu indikátoru 6 00 00, kde je předpoklad vytvoření 3 pracovních míst v rámci aktivit na podporu zahájení podnikatelské
činnosti, vytváření nových pracovních míst, umístění na uvolněná pracovní místa a podpory flexibilních forem zaměstnání (viz
zdůvodnění indikátoru 6 00 00). V cílové hodnotě je zohledněno, že ne všechna plánovaná nová pracovní místa budou podporovat
flexibilní formy zaměstnání.

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

6 27 00

osoby

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
59

výsledek

0

31.12.2015

1

31.12.2023

NR
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Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou
hodnotu indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni účastníci, kteří získali zaměstnání
nebo OSVČ do 4 týdnů po ukončení účasti v projektu zaměstnání nebo OSVČ. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou
úspěšnost nalezení zaměstnání po úspěšném absolvování projektu.
Znevýhodnění
účastníci, kteří po
ukončení své účasti
hledají zaměstnání,
jsou v procesu
vzdělávání/ odborné
přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i
OSVČ:

6 28 00

osoby

výsledek

0

31.12.2015

1

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou
hodnotu indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni účastníci, kteří hledají zaměstnání,
jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ do jednoho měsíce po
ukončení své účasti v projektu. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou úspěšnost.
Počet zaměstnavatelů,
kteří podporují flexibilní podniky
formy práce

5 01 05

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru vychází z cílové hodnoty indikátoru 6 00 00, kde je
předpoklad vytvoření 3 pracovních míst (viz zdůvodnění indikátoru 6 00 00). Prioritou území MAS je upřednostňovat flexibilní
formy zaměstnání a podporovat osoby sociálně znevýhodněné i osoby znevýhodněné na trhu práce. Vzhledem k existenci sociálně
vyloučené lokality na území MAS je předpokládáno, že flexibilní formy zaměstnání budou podporovat minimálně 2 zaměstnavatelé
v území.
Celkový počet
účastníků

6 00 00

osoby

výstup

0

31.12.2015

15

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: S ohledem na výši přidělené alokace pro 2. Opatření OPZ byly orientační
průměrné náklady na jednoho účastníka v rámci aktivit na podporu Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a Rekvalifikace a další profesní vzdělávání stanoveny na
81 tis. Kč (dle doporučení ŘO OPZ), což odpovídá počtu 12 účastníků. V rámci aktivit na podporu zahájení podnikatelské činnosti,
vytváření nových pracovních míst, umístění na uvolněná pracovní místa a podpory flexibilních forem zaměstnání, kde je počítáno s
vytvořením pracovních míst a dalšími aktivitami, byly orientační náklady stanoveny na základě doporučení k obvyklým
mzdám/platům pro OPZ dle předpokládaných pracovních pozic (typu jeden projektový manažer, jeden odborný pracovník a jeden
administrativní pracovník) následně:
Na 1 administrativního pracovníka 744 000,- na 2 roky (což odpovídá hrubé měsíční mzdě 31 000,- vč. odvodů).
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Na 1 odborného pracovníka 888 000,- na 2 roky (což odpovídá hrubé měsíčně mzdě 37 000,- vč. odvodů).
Na 1 projektového manažera 968 000,- na 2 roky (což odpovídá hrubé měsíční mzdě 40 000,- vč. odvodů).
MAS tedy plánuje podpořit:

12 účastníků v rámci aktivit na podporu Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce a Rekvalifikace a další profesní vzdělávání s orientačními průměrnými náklady na
jednoho účastníka na 81 tis. Kč (tedy cca 970 tis. Kč).

3 účastníky v rámci aktivit na podporu zahájení podnikatelské činnosti, vytváření nových pracovních míst, umístění na
uvolněná pracovní místa a podpory flexibilních forem zaměstnání, kde je počítáno s vytvořením pracovních míst a dalšími
aktivitami (tedy cca 2,6 mil. Kč).
Počet sociálních
podniků vzniklých díky
organizace výsledek
0
31.12.2015
1
31.12.2023
NR
podpoře, které fungují i
po ukončení podpory
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na indikátor 1 02 13,
kdy MAS předpokládá podpořit vznik jednoho sociálního podniku, který bude nadále vykonávat svůj společensky prospěšný účel i
po ukončení podpory.
1 02 11

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

6 27 00
3.2 Budovat region
zdraví (sociálního,
duševního i
fyzického), posilovat
rozvoj terénních
služeb, vytváření
nových pracovních
míst

3. Opatření OPZ:
Sociální podnikání –
prospěch pro všechny

OPZ

2

3

2.3.1

osoby

výsledek

0

31.12.2015

1

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou
hodnotu indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni účastníci, kteří získali zaměstnání
nebo OSVČ do 4 týdnů po ukončení účasti v projektu zaměstnání nebo OSVČ. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou
úspěšnost nalezení zaměstnání po úspěšném absolvování projektu.
Znevýhodnění
účastníci, kteří po
ukončení své účasti
hledají zaměstnání,
jsou v procesu
vzdělávání/ odborné
přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i
OSVČ:

6 28 00

osoby

výsledek

0

31.12.2015

1

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na předpokládanou cílovou
hodnotu indikátoru 6 00 00. V cílové hodnotě je zohledněno, že do indikátoru jsou započítáváni účastníci, kteří hledají zaměstnání,
jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ do jednoho měsíce po
ukončení své účasti v projektu. S ohledem na tuto dobu lze očekávat sníženou úspěšnost.
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Počet sociálních
podniků vzniklých díky
podpoře

10 21 3

organizace výstup

0

31.12.2015

1

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na přidělenou alokaci. MAS
předpokládá podpořit vznik jednoho sociálního podniku primárně formou mzdových výdajů, neboť na území MAS neexistuje dosud
žádný oficiální sociální podnik.

Celkový počet
účastníků

6 00 00

osoby

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Východiskem pro stanovení cílové hodnoty je předpoklad vzniku 2
pracovních míst pro zaměstnání osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce při délce realizace projektu2 roky. Náklady na jedno
pracovní místo jsou odhadovány na 850 000 Kč při 0,5 úvazku vč. odvodů.

1.1 Posilovat význam
zemědělství včetně
nezemědělské
činnosti jako
atraktivní formu
rozvoje života na
venkově

1. Fiche: Prosperující
venkov - rozvoj
zemědělských podniků

PRV

6

6B

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

počet

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

1

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2015

0

31.12.2023

0

Článek 17,
odstavec 1.,
písmeno a)

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota indikátorů 1. Fiche byla stanovena na základě výsledků z
mapování reálných potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů a v neposlední řadě také s ohledem na
výši indikativní alokace pro opatření. Na základě doporučení PRV by mělo být vytvořeno 1 pracovní místo na každých 200 tis. EUR
přidělené alokace. V rámci této fiche není předpoklad vzniku nového pracovního místa.
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1.1 Posilovat význam
zemědělství včetně
2. Fiche:Cestou kvality nezemědělské
zpracování
činnosti jako
regionálních
atraktivní formu
zemědělských produktů
rozvoje života na
venkově

PRV

6

6B

Článek 17,
odstavec 1.,
písmeno b)

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

počet

výstup

0

31.12.2015

1

31.12.2023

1

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2015

0

31.12.2023

0

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota indikátorů 2. Fiche byla stanovena na základě výsledků z
mapování reálných potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů a v neposlední řadě také s ohledem na
výši indikativní alokace pro opatření. Na základě doporučení PRV by mělo být vytvořeno 1 pracovní místo na každých 200 tis. EUR
přidělené alokace. V rámci této fiche není předpoklad vzniku nového pracovního místa.

1.1 Posilovat význam
zemědělství včetně
nezemědělské
činnosti jako
atraktivní formu
rozvoje života na
venkově

3. Fiche: Spokojený
zákazník - rozvoj
regionálního podnikání

PRV

6

6B

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

počet

výstup

0

31.12.2015

7

31.12.2023

1

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2015

2

31.12.2023

1

Článek 19,
odstavec 1.,
písmeno b)

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena na základě výsledků z mapování reálných
potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů a v neposlední řadě také s ohledem na výši indikativní
alokace pro opatření. Na základě doporučení PRV by mělo být vytvořeno 1 pracovní místo na každých 200 tis. EUR přidělené
alokace. V rámci této fiche je plánováno vytvořit 2 pracovní místa.
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2.6 Podněcovat
rozvoj služeb (hl. v
oblasti cestovního
ruchu), i ochranu
kulturního i
přírodního dědictví

4. Fiche: Spoluprací k
zisku konkurenceschopné
místní trhy

PRV

6

6B

Článek 35,
odstavec 2.,
písmeno d)

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

počet

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

1

93102

Počet podpořených
kooperačních činností

počet

výstup

0

31.12.2015

2

31.12.2023

1

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota byla stanovena na základě výsledků z mapování reálných
potřeb území MAS, z předpokládaného počtu realizovaných projektů a v neposlední řadě také s ohledem na výši indikativní
alokace pro opatření.
4.2 Posilovat sociální
soudržnost regionu,
tvorba systému
5. Fiche: Projekty
propagace aktivit na spolupráce MAS SKCH –
území MAS SKCH
rozvoj regionu
(informovanost a
dostupnost)

92501
PRV

6

6B

Celkové veřejné výdaje
(O.1)

Článek 44

EUR

výstup

0

31.12.2015

22 276

31.12.2023

NR

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Alokace MAS SKCH,z.s. pro projekty spolupráce byla stanovena ve výši 22
276 EUR pro programové období 2014 – 2020. Této hodnotě odpovídá cílová hodnota indikátoru.
Zdroj dat: vlastní zpracování
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5.2 Seznam obcí a mapy území
Tab. 111 – Obce MAS
Obec

První
Počet
Počet Rozloha
písemná katastrálních
obyvatel (km2)
zmínka
území

Místní části

Horka
Hrochův Týnec
Hroubovice
Chrast

397
2089
359
3133

10
12,51
1,52
17,84

1073
1293
1167
1160

2
4
1
4

Hlína, Horka, Mezihoří
Blansko, Blížňovice, Hrochův Týnec, Skalice, Stíčany
Hroubovice
Chacholice, Chrast, Podlažice, Skála

Chroustovice

1264

21,6

1318

6

418
140
165

11,72
1,6
3,68

1088
1392
1131

4
1
1

Březovice, Holešovice, Chroustovice, Lhota u
Chroustovic, Mentour, Městec, Poděčely
Jenišovice, Martinice, Mravín, Štěnec, Zalažany
Leštinka
Lozice

Luže

2527

30,7

1086

8

Prosetín
Předhradí
Přestavlky
Rosice
Řepníky
Řestoky

791
428
224
1358
377
500

5,31
8,33
2,91
16,1
10,95
3,91

1392
1325
1319
1318
1167
1115

1
1
1
4
3
1

Skuteč

5128

35,41

1289

11

175
186
352
1070
135
21216

4,28
2,73
5,45
12,34
1,56
220,45

1559
1244
1073
1319
1318

1
1
2
1
1
59

Jenišovice
Leštinka
Lozice

Střemošice
Trojovice
Vrbatův Kostelec
Zaječice
Zájezdec
MAS SKCh

Bělá, Brdo, Dobrkov, Doly, Domanice, Košumberk,
Luže, Rabouň, Radim, Srbce, Voletice, Zdislav
Malinné, Mokrýšov, Prosetín
Dolívka, Předhradí
Přestavlky
Bor u Chroustovic, Brčekoly, Rosice, Synčany
Pěšice, Popovec, Řepníky
Řestoky
Borek, Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Nová
Ves, Radčice, Skuteč, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov,
Zhoř, Žďárec u Skutče
Bílý Kůň, Střemošice
Trojovice
Cejřov, Habroveč, Louka, Vrbatův Kostelec
Studená Voda, Zaječice
Zájezdec
76 částí obcí
Zdroj: ČSÚ, 2015
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Obr. 20 – Území MAS
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Obr. 21 – Území MAS SKCH v rámci vyšších územních celků
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Obr. 22 – Místní akční skupiny v Pardubickém kraji

5.3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
Strategie SCLLD MAS SKCH si klade za úkol sjednotit rozvojové a inovativní aktivity na dotčeném
území. Aktuální požadavky místních subjektů navazují na stávající realizované strategické dokumenty a
vycházejí též z předložené analýzy v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (OSY III.
Programu rozvoje venkova Opatření 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ).
Informace byly zjišťovány terénním šetřením v obcích, jednáním u kulatých stolů, na společných
setkáních členů MAS SKCH a individuálními rozhovory se členy. Dalším zdrojem informací bylo
dotazníkové šetření v rámci analýzy a zdroje informací uvedené v závěru analýzy (viz:
http://www.mas-skch.cz/wp-content/uploads/2015/02/Vyrocni-zprava-2013.pdf

str. 8 - 10

http://www.mas-skch.cz/?submit=&s=komunitn%C3%AD)
Od svého vzniku se MAS SKCH snaží zapojovat všechny místní subjekty-jak obce, podnikatele a
neziskové organizace, tak občany území MAS. Zatím nedostatečně je využit potenciál návštěvníků území,
způsob zařazení uvedeného zdroje informací bude předmětem dalších setkání. Veškeré podněty byly a jsou
zaznamenávány a zpracovávány. Stálou plánovanou aktivitou je dotazník orientovaný na záměry či případné
problémy obcí.
Do nové role se dostává kancelář MAS SKCH, která musí významně rozšířit své aktivity nejen
v oblasti monitoringu situace a potřebné kontroly, ale převezme roli koordinátora a odborného poradce pro
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aktivity místních subjektů. To je hlavní argument o potřebě existence MAS SKCH, neboť možnosti
financování se neprojeví okamžitě a řada subjektů je zvyklá spoléhat jen sama na sebe.
Při tvorbě strategické části byly postupně tvořeny pracovní skupiny dle výsledků SWOT analýzy,
definovaných problémů a potřeb a zvolených strategických cílů, které se budou i nadále podílet na jejich
hodnocení, implementaci a dalším rozvoji. Jejich úkolem je nejenom podpořit konfrontaci rozmanitých
stanovisek, ale především dohlížet na soulad s vytvořenou strategií a spravedlivě hájit zájmy subjektů
v MAS SKCH a samozřejmě přicházet s nápady, shromažďovat připomínky a navrhovat jejich řešení.
Budou také ve spolupráci s kanceláří MAS vyhledávat další potencionální členy a zájmové skupiny
podporující a obohacující činnost MAS SKCH. Výsledky práce skupin jsou pravidelně vyhodnocovány a
zveřejňovány na stránkách MAS SKCH. Činnost skupin je otevřena veškerým případným zájemcům o
spolupráci.
MAS SKCH se chce stát zastřešující organizací pro spolupráci subjektů z různých oborů a
vyhledávaným partnerem při rozvoji regionu. Svojí poradenskou činností nejen pro obce, ale i podnikatele a
neziskové organizace přebírá roli koordinátora, nejen při hledání finančních prostředků pro projektové
záměry, ale též v míře a způsobu předávání a využívání informací v regionu.
Z tohoto pohledu je nejdůležitějším úkolem zajištění atraktivních, uživatelsky přijatelných a
především neustále aktuálních webových stránek MAS, v uvedené oblasti měla MAS obrovskou rezervu a to
též ve vztahu k občanům regionu (viz strategická oblast 3a 4). Nová podoba webových stránek byla uvedena
do provozu v únoru 2015. Mimo povinných informací i s ohledem na standardizaci MAS je zde poskytován
servis ohledně připravovaných výzev v rámci jednotlivých OP, vkládány aktuální informace za života MAS i
venkovského prostoru obecně (blíže na: http://www.mas-skch.cz/).
Otevřenost MAS
Spolek MAS SKCH je zcela otevřenou společností všem občanům, kteří žijí nebo mají na tomto
území své registrované aktivity. Mohou sem tedy vstoupit lidé, kteří jsou ochotni pro své okolí, pro svoji
obec obětovat svůj volný čas a chtějí se podílet na aktivitách MAS. Spolek je otevřen i všem podnikatelům,
kteří mají zájem rozvíjet své podnikání a obohacovat život na venkově. Členy MAS se také mohou stát
všechny nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení, občané a podnikatelé.

Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie
Na přípravě a zpracování strategie se podíleli členové MAS ve spolupráci s předsednictvem MAS
SKCH, manažerkou a externími spolupracovníky.

Analytickou část zpracoval:
VN KONZULT, s.r.o., Za Sokolovnou 744, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 27493229
Zastoupený: Kateřinou Korejtkovou, jednatelkou
Strategickou část zpracovala:
AGENTURA N+N s.r.o, Počaply 61, Sezemice, PSČ 533 04, IČO: 26014033
zastoupená: Mgr. Olgou Novákovou, jednatelkou a Mgr. Evou Feyfarovou, spolupracovnicí, od r. 2015
manažerkou
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Dále spolupracují:
Komise sociální: http://www.mas-skch.cz/ke-strategii/prezence-socialni-komise-masskch/
Mgr. Kristýna Benešová, Bc. Veronika Pešinová, MBA, Naďa Kobosilová

Komise zdraví: http://www.mas-skch.cz/ke-strategii/prezencni-listina-zdravotni-masskch/
MUDr. Václav Volejník, CSc, MUDr. Michal Chlud, Ing. Lucie Macháčková, MUDr. Nora Gregorová, Bc.
Veronika Pešinová, MBA
Komise vzdělávání: http://www.mas-skch.cz/ke-strategii/komise-vzdelavani-masskch-prezence/
Martina Lacmanová, Mgr. Lenka Budinská, Mgr. Luděk Netolický, Bc. Dagmar Krčilová

Komise zemědělství a životní prostředí: http://www.mas-skch.cz/ke-strategii/zapis-zk/
Ivana Chvojková, Ing. Aleš Nedvěd, Jan Soukup, Radek Zeman, Jaroslav Nešetřil, František Moučka
Analýza a SWOT analýza i strategická část jsou zpracovány dle aktuální verze Metodiky pro
zpracování SCLLD Ministerstva pro místní rozvoj ČR a schválené verze Metodiky pro zpracování SCLLD a
Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020.

Další fáze komunitního zpracování SCLLD
Text je průběžně zpracováván postupným doplňováním informací od lidí, kteří v tomto prostoru žijí,
vykonávají zájmovou či podnikatelskou činnost. MAS SKCH proto spolupracuje se všemi skupinami aktérů
rozvoje území (tj. občany, zástupci obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů). Všem
těmto skupinám je průběžně po celou dobu zpracování dokumentu dána možnost zasáhnout do jeho tvorby.
Na území probíhala a dále probíhají dotazníková šetření-anketa http://www.mas-skch.cz/, jednání pracovních
skupin, osobní schůzky, sběr typových projektů, atp. Pracovní verze SCLLD MAS SKCH jsou diskutovány a
doplňovány při zasedání orgánů MAS SKCH (Valná hromada a Představenstvo).
S veřejností byla analytická část projednána na čtyřech setkáních – ve městech Skuteč, Luže, Chrast
a Hrochův Týnec (viz http://www.mas-skch.cz/komunitni-projednavani/zapojeni-komunity-do-zpracovanisclld-mas-skch-2014/). Konečná verze byla předložena ke schválení všem zapojeným obcím místního
partnerství a členům MAS. Během července a srpna v rámci projektu OPTP byla dopracována analytická
část a zpracována strategická část SCLLD dle příslušného metodického pokynu.
Po komunitním projednávání - pracovní setkání členů MAS SKCH - byla dopracována a vyvěšena
po schválení a připomínkování na stránkách MMR do 31. 8. 2014. Komunitní přístup představuje způsob,
jak prokonzultovat, ověřit a doplnit tzv. tvrdá data (statistická data, data získaná z veřejně dostupných
databází a koncepčních dokumentů) u veřejnosti tak, aby zpracovaný dokument v nejvyšší možné míře
odpovídal stavu, problémovým oblastem a potřebám celého území MAS SKCH, jak jej vnímají ti, kteří zde
žijí, pokud se rozhodnou o své území zajímat. V souladu s upřesňováním podmínek relevantních operačních
programů a přiznanou alokací OPZ probíhala další fáze aktualizace analytické části dokumentu.
Nově byly osloveny všechny organizace zabývající se na území MAS SKCH sociálními službami a
vyzvány ke spolupráci, k zaslání svým projektových záměrů a plánovaných aktivit na programové období.
S některými proběhly individuální schůzky ohledně upřesnění spolupráce ( Amalthea o.s., Archa, Středisko
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výchovné péče pro děti a mládež, Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené
Pardubického kraje, pracoviště Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Český červený kříž,
oblastní spolek, Domov sociálních služeb Slatiňany, Farní charita, Kontakt, o.s., KŘIŽOVATKA handicap
centrum o.s., Laxus o.s., Momo Chrudim, o.p.s., Péče o duševní zdraví, region Pardubice, středisko
Chrudim, Pedagogicko-psychologická poradna, Probační a mediační služba České republiky, Romodrom
o.s., Rytmus Chrudim, o.p.s., Šance pro Tebe, o.s., Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. - pracoviště Chrudim).
Pokud měly zájem o spolupráci, jsou jejich záměry zapracovány, ostatní budou postupně oslovovány znovu
Zahájena byla i neformální spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a nastolena diskuse především
se zastupiteli ohledně řešení problémů v regionu v souvislosti s identifikací sociálně vyloučených lokalit.
.
MAS SKCH spolupracuje s ÚP Pardubice (včetně pracovišť Chrudim, Skuteč), s městem Chrudim,
Pardubickým krajem a s řadou dalších organizací, které shromažďují a vyhodnocují údaje o dotčeném území.
Kontaktovány byly všechny základní a mateřské školy na území MAS, zaslaly a zasílají své projektové
záměry a spolupráce se rozvíjí též v souvislosti s animací školských zařízení a se zahájením spolupráce
v rámci projektu MAP v ORP Chrudim.
Na území probíhá průběžné kontaktování zaměstnavatelů a podnikatelských subjektů, zjišťování jejich
potřeb v oblasti potřebných kvalifikací a pracovních míst.
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5.4 Analýza rizik
Cílem analýzy rizik je definovat jednotlivá ohrožení při realizaci strategie, určit míru jejich
pravděpodobnosti, že nastanou a jejich možný dopad na strategii. Hodnocení rizik vychází z materiálu
Metodika přípravy veřejných strategií, což je společný dokument Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
Ministerstva financí schválený vládou dne 2. května. 2013. Hodnocena jsou pouze rizika, jejichž nositelem je
MAS, která je může ovlivnit.
Pravděpodobnost (P) i dopad rizika (D) jsou hodnoceny v pětibodové škále, kdy hodnota1
představuje velmi malý dopad či velmi malou pravděpodobnost a hodnota 5 velmi velký dopad či velmi
vysokou pravděpodobnost. Významnost rizika tvoří pak součin pravděpodobnosti a dopadu (Ministerstvo
pro místní rozvoj 2012). Pro kategorizaci rizik byla využita šablona Registr rizik obsažená v materiálu
Metodika přípravy veřejných strategií.
Tab. 112 – Analýza rizik

Oblast rizika

Hodnocení
rizika

Identifikace rizika
P
Orientace MAS na jeden
zdroj financování
Nedostatek finančních
prostředků na režii MAS
v dlouhodobém
horizontu

Finanční

Neobdržení
dotace/neschválení
strategie a následná
redukce výdajů
Nedostatečná možnost
posoudit finanční zdraví
žadatele
Potřeba
předfinancování celého
projektu žadatelem
(mimo žadatelů s
možností zálohových
plateb)

3

2

2

2

3

D

5

5

5

4

5

Opatření k řízení identifikovaných rizik a ke
snížení jejich významnosti

Nositel
rizika

V=PxD
MAS SKCH

15

Vícezdrojové financování, využívání
příspěvků partnerů-výše, šíře členské
základny, podnikání MAS, účast v jiných
dotačních programech

MAS SKCH

10

Finanční plánování, hledání nových zdrojů,
členské příspěvky-rozšiřování čl. základny,
využití úvěrového účtu, půjčky členů MAS,
Dotace z PK, vyrovnaný rozpočet MAS

MAS SKCH

10

Zodpovědné zpracování programových
rámců a strategie
Dotace Pardubického kraje
Poskytování služeb MAS (výdělečná činnost
mimo SCLLD)
Zapojení např. v projektech spolupráce

6

Zavedení pravidel pro žadatele umožňujících
odhadnout finanční zdraví žadatele, +
návazná opatření v žádosti o dotaci

15

Předjednání smlouvy o úvěru na realizaci
projektu (výši dotace)
Výběr vhodného bankovního ústavu
respektujícího podmínky dotace
Doložení výpisu z účtu o pokrytí výše
realizace

MAS SKCH

žadatel
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Zvýšení výdajů na
realizaci projektů, vyšší
ceny vstupů
Nedostatečná absorpční
PR IROP, OPZ,
kapacita území
PRV
Nedostatek prostředků
žadatele na
PR IROP, OPZ,
spolufinancování
PRV
Nevhodné rozdělení
alokace
PR IROP OPZ
PRV

Nezajištění finančních
prostředků ke krytí příp.
nezpůsobilých výdajů

Nevyčerpání stanovené
PR IROP, OPZ, míry alokace MAS
PRV
Ve vztahu k milníku
2018
Nezkušenost, menší
znalost právních norem
zaměstnanců kanceláře

Právní

PR IROP,OPZ,
PRV

PR IROP,OPZ,
PRV

Neověřená pravidla,
postupy hodnocení
apod. projektů
Změna platných zákonů,
vyhlášek a norem (např.
zákon o sociálních
službách, sociální
podnikání, zákon o
veřejných zakázkách)
Nekvalitní výběr
dodavatele,
nedostatečná
poptávka/nedodržení
pokynů pro zadávání
zakázek
Nejasná návaznost na
metodiky a pravidla d
Nedostatečný přenos a
výklad informací
relevantních OP

2

1

2

2

5

4

4

3

MAS SKCH
žadatel

10

Zahrnutí rozpětí a rezervy do rozpočtu MAS,
přesné informace pro žadatele

4

MAS SKCH
Animace území, aktualizace zásobníku
žadatel
projektů, dostatečná a včasná informovanost
žadatelů

6

Animace území, znalost potřeb území a
možností žadatelů, dostatečný přenos
informací

6

Vymezení a zahrnutí potřebné výše
finančních prostředků do rozpočtu žadatelů,
zajištění ze strany žadatelů

MAS SKCH
žadatel

žadatel

MAS SKCH
3

4

12

Včasné a srozumitelné vyhlášení výzev,
informační servis, dostatečná propagace PR
MAS SKCH

1

3

2

3

2

Pravidelné vzdělávání, studium podmínek,
pravidel, příruček, relevantní konzultace

9

Pravidelné studium, konzultace, příklady
dobré praxe, projekty spolupráce
v relevantní oblasti

MAS SKCH

MAS SKCH
2

2

2

4

4

3

8

6

6

Zajištění maximální pružnosti s ohledem na
možnou změnu legislativy

Znalost podmínek a pravidel výběru
dodavatelů dle pravidel jednotlivých OP i dle
zákona o VZ

MAS SKCH
žadatel

MAS SKCH
Profesionalita zaměstnanců, studium
žadatel
metodik, programových dokumentů,
konzultace, spolupráce s PV, prac. skupinami,
odborníky
žadatel

PR PRV

Nezajištění udržitelnosti
pracovního místo

2

3

6

Znalost podmínek, odborný odhad finanční
náročnosti, kvalitní příprava projektu
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Podcenění interní
komunikace

Nedostatečná
komunikace v území

Nedostatečná
komunikace mezi MAS a
ŘO

Organizační

2

3

1

4

4

5

6

Komunikace mezi komisemi a orgány MAS,
pravidelná komunikace členů s orgány MAS,
orgánů navzájem dostupné a aktuální
zveřejnění informací, nové formy
komunikace

12

Pravidelné setkávání partnerů MAS, akce
MAS pro území, odpovědné řešení podnětů z
území, animace, publicita

5

Stabilizovaná kancelář MAS, profesionalizace
a vzdělávání pracovníků MAS,
transparentnost činnosti ŘO ve vztahu k MAS

Pasivita a prosazování
osobních zájmů aktérů z
území

3

4

12

Nedostatečně
zpracovaná strategie
CLLD

2

5

10

Nedostatečné zajištění
administrativní kapacity
na provoz kanceláře
MAS SKCH

1

4

4

Úzké odborné zaměření
členů projektového
týmu - nedostatek
specialistů na obsahové
zaměření operačních
programů v rámci
kanceláře MAS

Nestabilita členské
základny MAS

1

2

4

3

4

6

MAS SKCH

MAS SKCH

MAS SKCH

Standardizace a trvalé respektování jejích
MAS SKCH
podmínek, trvalá aktivizace území formou
udržitelných partnerství a transparentnost
činnosti MAS včetně hospodaření, vysoká
informovanost území o činnosti MAS,
animace
Aktuálně doplňovaný zásobník projektů
MAS SKCH
Aktuální údaje v analýze regionu
Systematická spolupráce pracovních skupin
MAS, doplňování odborníků z území
Koordinace činnosti představenstva a VH
Veřejná projednávání a dostupnost informací
o strategii
Orientace v podmínkách struktury a
nastavení SCLLD zpracovatelským týmem
Využití nezávislých posudků, konzultací
Zapracování relevantních odpovědí ŘO
MAS SKCH
Kvalitní management řízení kanceláře MAS,
včasné a kvalitní zajištění lidských zdrojů,
koordinace napříč MAS

Odborný a včasný výběr zaměstnanců (VŘ) s
vazbou na území MAS a s ohledem na
plánované oblasti rozvoje území a aktivity
MAS

Systematická komunikace se členskou
základnou, informovanost-web, zpravodaj
Vyhledávání nových členů, zvyšování
zapojení členů do činnosti, animace území,
dotační informace, respektování principů
standardizace

MAS SKCH

MAS SKCH
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Nedostatečná
spolupráce a
PR IROP, OPZ,
komunikace se žadateli
PRV
z území

1

3

3

Systematická komunikace se členskou
základnou, informovanost-web, zpravodaj,
animace území

MAS SKCH

žadatel
Vysoká administrativní
PR IROP, OPZ,
náročnost pro žadatele
PRV

PR IROP

PR IROP

PR OPZ

PR OPZ

PR PRV

Nedostatečná
návaznost na MAP

Konkurenční postoj
žadatelů SC 1.3, 2.4
vzhledem k výši alokace

Nevyjasněná spolupráce
se soc. službami
Konkurenční postoj
vzhledem k výši alokace

Neochota koordinovaně
řešit problematiku SVL
Nedostatečná
spolupráce a
komunikace se žadateli
z území
Relevance a aktuálnost
navržených cílů,
opatření, Fiche

Věcná

2

1

1

2

3

3

3

3

6

3

3

6

1

3

3

3

2

6

2

5

10

Konzultace a podpora kanceláře MAS

Spolupráce a komunikace relevantních
aktérů v území, využití zkušenosti MAS ze
spolupráce se školami

MAS SKCH
žadatel

Žadatel
Dostatek informací, otevřenost projednávání, MAS SKCH
komunitní přístup, spolupráce pracovních
komisí, respektování stanovených priorit
regionu a problematiky SVL

Dostatek informací, otevřenost projednávání,
komunitní přístup, spolupráce pracovních
komisí, respektování stanovených priorit
regionu a problematiky SVL

Žadatel
MAS SKCH

Dostatek informací, otevřenost projednávání, MAS SKCH
komunitní přístup, spolupráce pracovních
žadatel
komisí, respektování stanovených priorit
regionu a problematiky SVL, konzultace s
odborníky
Dostupnost informací, systematická animace MAS SKCH
území, vyhledávání nových způsobů
informování o možnostech čerpání a
prostředků na spolufinancování, dostatečná
personální kapacita MAS
MAS SKCH
Aktualizace navržených opatření, sledování
vývoje v území, četnost a formy sběru
informací a projektových záměrů

Dodržování nastavených
parametrů ve strategii časový plán, finanční
plán

4

5

20

Pravidelné hodnocení, monitoring a
evaluace, podložené plánování, realizace
strategie

Personální kapacita pro
zajištění strategie

3

4

12

Personální řízení, motivace a profesionalizace
zaměstnanců

Vazba mezi
identifikovanými
potřebami území MAS

2

5

10

Hluboká znalost relevantních metodik
příslušných operačních programů, velmi
podobná zaměření možných

MAS SKCH

MAS SKCH

MAS SKCH
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(a jejími definovanými
opatřeními na základě
analýzy) ve výchozí
analýze strategie na
možnosti opatření
(podporovaných aktivit)
v operačních
programech

PR IROP

podporovatelných aktivit problémových
oblastí ve venkovských regionech z OP,
možnost jiných finančních zdrojů (ostatní
operační programy, národní zdroje, atd.) na
realizaci identifikovaných opatření mimo
OPZ, IROP, PRV

Realizace plánovaných
projektových záměru
prostřednictvím
individuálních projektů
(mimo strategii MAS)

3

5

15

Oddělení vykazované
činnosti na MAP a
animace školských
zařízení

1

2

2

2

3

6

PR IROP,OPZ,
PRV

Obava realizace
projektů přes MAS
(novinka)

PR IROP

Nezájem obyvatel o
možnosti KC

2

4

8

PR IROP, OPZ

Obava ze sociálního
podnikání

3

3

9

PR PRV

Nevytvoření povinného
počtu prac. míst

2

5

10

2

2

4

2

4

8

PR OPZ
PR IROP,OPZ,
PRV

Neexistence
komunitního plánování
sociálních služeb
Nedodržení podmínek
OP

Aktivitní komunikace s potenciálními žadateli MAS SKCH
v území MAS o možnostech čerpání
finančních prostředků prostřednictvím MAS
SKCH. Zajištění dostatečné informovanosti o
dotačních možnostech MAS. Pravidelné
vyhlašování výzev.
Spolupráce a komunikace relevantních
aktérů v území, využití zkušenosti MAS ze
spolupráce se školami. Znalost a
PR IROP
profesionalita zaměstnanců MAS. Zkušenosti
s činností MAP.
MAS SKCH
Animace území, osobní konzultace se
žadateli, podpora žadatelů dle interní
směrnice MAS, propagace MAS
Animace území, aktivní spolupráce se soc.
službami, propagace, činnost pracovní
komise
Informovanost o podstatě a možnostech,
aktivní zapojení samospráv, využití odborníků
a konzultace s ASZ
Spolupráce členské základny, zemědělských
organizací a zemědělců v území, propagace,
kvalita podaných projektů
Spolupráce relevantních aktérů, činnost
sociální komise, konzultace s odborníky,
podpora strategického plánování členů MAS
Profesionalita zaměstnanců kanceláře,
konzultace s odborníky, využití zázemí NS
MAS

P – pravděpodobnost

žadatel

MAS SKCH
žadatel
MAS SKCH

MAS SKCH
žadatel
MAS SKCH
žadatel

Zdroj dat:vlastní zpracování

D – dopad
Škála hodnocení: 1 – velmi malá pravděpodobnost/dopad

5 – vysoká pravděpodobnost/dopad
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5.5 Čestné prohlášení

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro programové období 2014–2020 (2023)
MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z. s.

Chráníme svůj životní prostor

ÚNOR 2016
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Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení: Radek Zeman
Trvalý pobyt: Zdislav 14, 538 54 Luže
jako statutární zástupce Města Luže, IČ: 00270440, se sídlem Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže,
které je statutárním orgánem spolku (místopředsedou) Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s. se sídlem: nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže

čestně prohlašuji,
že všechny údaje uvedené v žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
jsou pravdivé
a rovněž prohlašuji,
že údaje uvedené v žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s. jsou mimo údajů obsažených níže ve změnovém listu
shodné
s údaji poskytnutými Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu v rámci procesu standardizace MAS
SKCH, z. s.

V Luži, dne 29. února 2016……………………….

……………………………………
Místopředseda MAS SKCH
Město Luže, zastoupené R. Zemanem
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Změnový list k hlášení o standardizaci MAS SKCH, z.s.
Od získání Osvědčení o splnění standardů MAS došlo k následujícím změnám ve složení představenstva
/rozhodovacího orgánu; Soukromý sektor - Právnické osoby MAS SKCH, z.s.:
Členem představenstva se místo SK Sokol Prosetín, zastoupeného p. Michalem Vítem, který podal žádost o
odstoupení z členství v představenstvu, stalo SMT Skuteč IČ 22813268 zastoupené p. Matějem Zelinkou
(stávající člen). Zájmová skupina zůstává nezměněna.
Volba proběhla na valné hromadě 10.2.2016 viz zápis http://www.mas-skch.cz/zapisy-vh-predstavenstvo/
Datum
revize
10. 2. 2016

Strana

Obsah
změny

Zdůvodnění

7 ŽoS

Změna člena
představenstva

Člen
představenstva
SK Sokol
Prosetín podal
žádost o
odstoupení

Projednal
orgán:
Valná
hromada

Datum
projednání:
10. 2. 2016

V Luži, dne …29.února 2016…………………….

……………………………………
Místopředseda MAS SKCH
Město Luže, zastoupené R. Zemanem
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6 NEPOVINNÉ PŘÍLOHY
6.1 Směrnice monitoringu a evaluace
Směrnice vychází ze současných směrnic monitoringu a evaluace všech partnerských MAS, které
realizovaly SPL v období 2007 – 2013. Dále jsou do ní zakomponovány výsledky SWOT analýz a dobrá
praxe podpořených MAS. Vzorová směrnice byla konzultována s externím právním poradcem, který se
věnuje problematice MAS a jejich standardizaci a upravena dle jeho doporučení. Současná verze směrnice
monitoringu a evaluace zcela vyhovuje podmínkám standardizace, pravidlům čerpání ESI fondů místními
akčními skupinami a je v souladu s platným právním řádem ČR. To jsou jednoznačné argumenty, aby ji
MAS SKCH zařadila do své praxe a řídila se jí.
Východiskem pro určení ukazatelů k nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace a následně i
pro nastavení postupů, odpovědností a kompetencí ve vzorové směrnici MaE je souhrnná SWOT analýza
z projektu spolupráce Metodika „Monitoring a evaluace strategií místních akčních skupin“
Tab. 113 – Souhrnná SWOT analýza
Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

1. Existence pravidel (interní směrnice) pro provádění 1. Závislost na součinnosti žadatele/příjemce s MAS. Není
monitoringu a evaluace
nastaven restrikční mechanismus MAS vůči žadateli.
2. U většiny MAS se neprovádí místní šetření u všech
2. Systém monitoringu na místě může odhalit podstatné
konečných žadatelů v době udržitelnosti (pouze jsou
záležitosti, které žadatel/příjemce bagatelizuje.
předkládány monitorovací zprávy).
3. Zavedení odevzdávání monitorovacích zpráv od 3. V některých případech je monitoring omezen
konečných žadatelů, a to jak v průběhu realizace charakterem projektu (např. zvenčí neviditelné vlastnosti
projektu, tak i v době udržitelnosti.
staveb, materiály, atp.).
4. Monitoring je omezen znalostmi a technologiemi
kanceláře MAS. U většiny MAS jsou data uložena pouze v
jednom PC.

4. Zaběhnutá praxe a postupy monitoringu a evaluace.
5. Od roku 2012 se každoročně provádí dotační a účetní
audit o plnění dotačních podmínek PRV příjemcem
dotace – vždy s kladným výsledkem.
6. Monitoring vede konkrétní osoba – konkrétní
odpovědnost.
Příležitosti (O)
1. Zapojením MAS do projektu spolupráce získá MAS
zkušenosti sdílením zkušeností a dobré praxe, které může
využít v ex-post evaluaci SCLLD a i nastavení monitoringu
a evaluace v následném programovém období 2014 –
2020.

Hrozby (T)
1. V případě shromažďování výsledků z monitorování
SCLLD jednou osobou existuje riziko závislosti na práci
jednoho člověka, který obvykle ukládá data na jeden PC
(selhání výpočetní techniky).
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2. Výsledky z monitorování SCLLD shromažďuje jedna
osoba – jedná se o soustavnou a systematickou činnost,
2. Změny podmínek evaluace v období 2014-2020 a
zpracovávání jednou osobou zaručuje kvalitu výsledků
případné kolize se zavedenými postupy.
monitoringu a tím i podkladů pro aktualizaci SCLLD a
Fiche.
3. Postupným vyhodnocováním výstupů monitoringu,
aktualizací SCLLD a Fiche je příležitost pro území MAS k
efektivnímu umístění alokovaných prostředků tam, kde to
je skutečně třeba.
Zdroj dat:vlastní zpracování

UKAZATELE PRO NASTAVENÍ ÚČINNÉHO MECHANISMU MONITORINGU A EVALUACE
Níže uvedený seznam 14ti ukazatelů je vytvořen ve formě tzv. „check-listu“. Check-list je připraven
pro ověření nastavení systému monitoringu a evaluace v MAS. Funkční systém monitoringu a evaluace v
MAS by měl splňovat všech 14 ukazatelů, jak vyplynulo ze zmíněného projektu spolupráce, proto jej MAS
SKCH bude respektovat.
Tab. 114 – Ukazatelé
Poř. číslo
ukazatele

Popis ukazatele

Splnění
ukazatele
ano/ne

1.

Interní směrnice na provádění monitoringu a evaluace MAS má zpracovanou a
schválenou interní směrnici na provádění monitoringu a evaluace, kde je podrobně
popsána odpovědnost, nastavení procesu sběru, předávání údajů a dat, jejich
vyhodnocování a realizaci nápravných opatření.

2.

Indikátorový plán MAS má vytvořen a schválen indikátorový plán, který slouží ke
sledování stavu plnění jednotlivých cílů strategie MAS. Indikátorový plán tvoří sestava ☐ ANO
indikátorů členěna dle priorit, specifických cílů a opatření strategie MAS. K jednotlivým
☐ NE
indikátorům jsou nastaveny jejich výchozí a cílové hodnoty (včetně data dosažení
těchto hodnot).

3.

Evaluační plán MAS má vytvořen a schválen evaluační plán, který je rámcovým plánem ☐ ANO
hodnotících aktivit prováděných či zajišťovaných v rámci MAS. Evaluační plán MAS
obsahuje zejména druhy evaluací, které budou prováděny, kompetence, zodpovědnost ☐ NE
a lhůty evaluačního procesu a data nezbytná pro jejich provedení.

4.

Zodpovědnost, kompetence, zastupitelnost Monitoring je soustředěn do 1 místa
(kancelář MAS – daná zodpovědnost konkrétní osobě/osobám), které provádí sběr
všech údajů a informací po dobu realizace strategie MAS a celé monitorovací období.
Kancelář MAS je zároveň místem doplňování sestavy indikátorů a databází projektů. Je
zajištěna zastupitelnost pracovníků kanceláře MAS.

5.

Systém zálohování a sdílení dat Pro potřeby zastupitelnosti pracovníků kanceláře MAS ☐ ANO
a pro případ možného selhání výpočetní techniky je třeba zavést systém zálohování a
sdílení dat. Toto je možné provést několika způsoby: např. zálohováním dat minimálně ☐ NE
na dvou médiích, ukládáním dat na externím disku, využitím cloudového úložiště dat

☐ ANO
☐ NE

☐ ANO
☐ NE
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nebo nákupem speciálního softwaru, apod. Takto nastavený systém zálohování a
sdílení dat umožňuje pracovníkům kanceláře MAS zadávat údaje o projektech od
registrace žádosti do konce udržitelnosti projektu.

6.

Vhodně nastavené monitorovací indikátory Indikátory splňují kritéria SMART a jsou
nastaveny dle níže uvedených hledisek:
* úplnost a vnitřní konzistentnost indikátorové soustavy, \
* provázanost jednotlivých indikátorů na strukturu cílů strategie MAS, \
* relevantnost identifikovaných zdrojů dat.

7.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory Sběr dat a informací pro potřeby monitoringu
vychází ze zdrojů, které je mohou a jsou schopny dodat v požadovaném rozsahu,
struktuře a čase. Data je možné snadno vyhledat a měřit jimi konkrétní činnosti a
aktivity naplňující opatření a cíle strategie MAS. Pozn. Základní informační zdroje pro
zdárné měření naplňování strategie MAS jsou alespoň:
* koneční žadatelé,
* partneři MAS,
* obecní úřady,
* Český statistický úřad,
* úřady práce.

8.

☐ ANO
Výstup monitoringu Na základě analýzy sběru dat, je každoročně vytvořena souhrnná
roční zpráva, která je vždy schválena nejvyšším orgánem MAS. Souhrnná roční zpráva je
☐ NE
jedním z hlavních podkladů pro navazující hodnocení (evaluaci) celé strategie MAS.

9.

Obsah evaluace Obsahem evaluace strategie MAS je zejména:
* vyhodnocení naplňování strategie MAS – naplňování priorit a cílů strategie MAS,
reálné nastavení monitorovacích indikátorů, využití jednotlivých Fiche, finanční plán
pro jednotlivé Fiche, typy žadatelů, přínosy a dopady na území MAS, návrhy na zlepšení
strategie MAS,
* vyhodnocování průběhu administrativních procesů, které MAS provádí v rámci
příjmu, výběru a kontroly realizace individuálních projektů z pohledu dodržování
stanovených pravidel a efektivity prováděných činností – hodnocení, identifikace
☐ ANO
slabých míst, přijímání příslušných opatření ke zkvalitnění procesů,
* vyhodnocování administrativní schopnosti MAS – náplně činnosti jednotlivých
☐ NE
pracovníků, interní postupy, kompetence orgánů, pracovníků kanceláře MAS, jejich
zastupitelnost, vedení administrativy a používání technických kancelářských
prostředků,
* vyhodnocování propagačních činností MAS – propagace, informovanost v území,
vztahy s veřejností, rozšiřování členské základny, apod.,
* vyhodnocování vzdělávání členů MAS – vzdělávací akce, kterých se členové zúčastnili,
jaké kroky byly učiněny,
* vyhodnocování aplikace metody LEADER – rozložení členské základny, přijímaní
nových členů/partnerů, spolupráce s okolními MAS, pracovní skupiny

10.

Typy evaluace V průběhu tvorby a realizace strategických dokumentů je evaluační plán
rozdělen minimálně do čtyř fází:
☐ ANO
* Předběžná (ex-ante) evaluace – představuje hodnocení před zahájením realizace
strategie MAS a pomáhá zajistit její maximální věcnost a promyšlenost. Výsledky jsou
☐ NE
zahrnuty do procesu tvorby, poskytují odpovědi na otázky, zda priority rozvoje byly
určeny správně a zda je strategie MAS relevantní a poskytuje podklady pro monitoring
a budoucí evaluace.

☐ ANO
☐ NE

☐ ANO
☐ NE
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* Průběžná (on-going) evaluace – je zaměřena na hodnocení v průběhu realizace
strategie MAS a posuzuje dosavadní výstupy a výsledky. Opírá se především o
informace získané z monitorovacího systému a tvoří přímou zpětnou vazbu strategie
MAS, kterou napomáhá zdokonalit.
* Střednědobá (mid-term) evaluace – je hodnocení v polovině monitorovacího období a
posuzuje dosavadní výstupy a výsledky intervence. Posuzuje celou strategii MAS,
podává zprávu o účinnosti intervencí a rozsahu naplnění očekávaných efektů. Na
základě jejích výsledků je strategie MAS aktualizována. * Závěrečná (ex-post) evaluace
– je zaměřena na hodnocení po ukončení realizace strategie MAS a hodnotí ji z hlediska
celkové účinnosti a efektivnosti. Rekapituluje a posuzuje celou strategii MAS,
především její dopady a podává zprávu o účinnosti intervencí a rozsah naplnění
očekávaných efektů.

11.

Postupy evaluace Každá evaluace strategie MAS se skládá z následujících čtyř hlavních
kroků:
1. Stanovení rozsahu a struktury evaluace – formulace evaluačních otázek, přiřazení
vhodných technik sběru dat k jednotlivým otázkám;
☐ ANO
2. Sběr dat a informací – získávání primárních a sekundárních dat na základě vybraných
metod a technik;
☐ NE
3. Analýza a interpretace dat a informací – analýza dat, porovnání se stanovenými cíli a
tvoření evaluačních závěrů ve formě zprávy o evaluaci;
4. Poskytnutí informací o výstupech evaluace – sdělování výsledků evaluace vedoucí k
patřičným rozhodnutím směřujícím ke zlepšení.

12.

Zdroje dat pro evaluaci Pro evaluaci jsou využity zdroje dat primárního i sekundárního
charakteru:
* Primární data – zdrojem jsou jednotlivci, domácnosti, firmy atp. Informace jsou
získávány v terénu (dotazníky, rozhovory atp.). Jedná se o informace shromážděné pro
potřeby konkrétní evaluace. Pokud je to možné, je vhodné používat reprezentativní
vzorek dle statistických pravidel, aby bylo možné závěry zobecnit;
☐ ANO
* Sekundární data – jedná se o již existující data, za jejichž sběr hodnotitel přímo
neodpovídá (na rozdíl od primárních dat), jedná se o data sesbíraná ještě před
☐ NE
samotným procesem evaluace, např. z ČSÚ, úřadu práce, monitorovacího systému
nebo již realizovaných průzkumů či hodnocení. Tato data je nutné optimálně použít pro
potřeby konkrétní evaluace. Pozn. Výsledky evaluace jsou do značné míry závislé na
věrohodnosti získaných dat a způsobu jejich sběru. Relevantní data a informace,
využitelná pro evaluaci, je možné získat z dostupných hodnot indikátorů, statistiky, z
různých šetření apod. Na sběr dat navazuje jejich kvalitní a nestranná interpretace, bez
které nelze učinit potřebná rozhodnutí, jejímž cílem má být zlepšení účinnosti strategie.

13.

Výstup evaluace Na základě evaluace je vytvořena zpráva o evaluaci, která je
předložena nejvyššímu orgánu MAS. Závěry a doporučení vyplývající ze zprávy o
evaluaci jsou jedním ze vstupních podkladů při aktualizaci stávající či tvorbě nové
strategie MAS, a je tím dosaženo zlepšení její efektivnosti. V případě, že není v určitých ☐ ANO
směrech dosaženo deklarovaných výsledků, je součástí zprávy o evaluaci návrh na
☐ NE
opatření, která uvedou věci do souladu. Zejména se jedná o opatření při zjištění
nedostatků týkajících se účinnosti a efektivnosti strategie MAS. Pokud jsou zvolené cíle
strategie MAS shledány nejasnými nebo příliš obecnými, je učiněn návrh na cíle
kvantifikovatelné a ověřitelné.

14.

Interní evaluace MAS Pro zajištění interní evaluace MAS je využit externí hodnotitel
(firma, poradce, facilitátor, či partnerská MAS) tak, že je zamezeno podjatosti a střetu

☐ ANO
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zájmů a jsou zjištěny nezkreslené a co nejvýstižnější výstupy.

☐ NE
Zdroj dat:vlastní zpracování

Směrnice je rozdělena do pěti částí. První část je úvodní, následuje část shrnující pravidla monitoringu a část
věnovaná pravidlům evaluace v MAS. Čtvrtou a pátou částí směrnice jsou vzorové formuláře
monitorovacích zpráv a zápisu z místního šetření, bez kterých by metodika nebyla úplná. Terminologické
sjednocení níže uvedeného doporučení bude provedeno v souvislosti s aktualizací dokumentu a interních
postupů MAS SKCH.

I. ÚVOD
1. Směrnice závazně a jednoznačně stanovuje postupy, odpovědnost a kompetence pracovníků a orgánů
MAS a konečných žadatelů v monitorovacím a evaluačním procesu v průběhu realizace strategie MAS.
2. Monitoring je průběžné sledování, sběr dat a informací o dosažených cílech strategie MAS, jejich
vyhodnocování a v případě potřeby zajištění nápravných opatření (úprava hodnotících kritérií pro výběr
projektů, přesuny finančních prostředků mezi Fiche apod.). Monitoring zabezpečuje efektivní využití
finančních prostředků k naplnění stanovených cílů. Monitoring slouží jak příjemcům podpory, tak i
poskytovatelům podpory ke sledování průběhu realizace strategie MAS, k případné včasné identifikaci
možných rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem v její realizaci. Monitoring je zaměřen nejen na věcné
plnění strategie MAS a na čerpání finančních prostředků, ale i na shromažďování a vyhodnocování poznatků
o způsobech provádění strategie MAS.
3. Evaluace se zabývá výsledky a dopady realizace strategie MAS na základě posouzení její efektivity (míry,
do jaké bylo dosaženo cílů), účinnosti (vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky) a
relevance (míry, do jaké se cíle podpory vztahují k potřebám a problémům regionu). Evaluace poskytuje
vstupní údaje pro nové zaměření strategie MAS. Evaluace se zabývá i činností MAS (nastavením jejích
administrativních postupů, komunikací s konečnými žadateli, přenosem informací o realizaci strategie MAS
do území, ve kterém MAS působí, transparentností výběru projektů apod.) Evaluace vychází z údajů a
informací získaných monitoringem a využívá i další informační zdroje.

II. MONITORING
1. Monitorování probíhá v souladu s podmínkami daného operačního programu a v souladu s realizací
strategie MAS.

2. KOMPETENCE A ZODPOVĚDNOST
a) Kancelář MAS:
• vede evidenci a průběžně sleduje plnění povinných monitorovacích indikátorů obsažených v indikátorovém
plánu MAS,
• připravuje podklady pro rozhodnutí kontrolního a nejvyššího orgánu,
• přebírá od konečných žadatelů monitorovací zprávy a archivuje je (zakládá je do složky projektu),
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• zakládá samostatnou složku za každý rok realizace strategie MAS, ve které archivuje potřebná data týkající
se monitoringu,
• zálohuje všechna data týkající se monitoringu v elektronické podobě v kanceláři MAS minimálně na dvou
elektronických médiích,
• vypracovává harmonogram místních šetření pro konkrétní projekty, provádí šetření v místě realizace
projektu a vyhotovuje z něho zápis,
• účastní se kontrol u konečných žadatelů v místě realizace projektu, které provádí řídící orgán,
• uveřejňuje zprávu o monitoringu na internetových stránkách MAS.
b) Kontrolní orgán MAS:
• zpracovává indikátorový plán MAS,
• analyzuje plnění monitorovacích indikátorů pro potřeby vyhodnocení realizace celé strategie MAS ve
zprávě o monitoringu.
c) Rozhodovací orgán schvaluje indikátorový plán MAS.
d) Nejvyšší orgán schvaluje zprávu o monitoringu a navržená opatření.

3. SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ A SDÍLENÍ DAT
a) Data získaná v rámci monitoringu jsou zakládána v papírové podobě za každý rok realizace strategie MAS
do samostatné složky v kanceláři MAS.
b) Data jsou také průběžně zálohována v elektronické podobě minimálně na dvou médiích.
c) Přístup k těmto datům je umožněn všem pracovníkům kanceláře MAS, kteří mají v náplni práce
monitoring a evaluaci strategie MAS.

4. INDIKÁTOROVÝ PLÁN MAS
a) Indikátorový plán slouží ke sledování stavu plnění jednotlivých cílů strategie MAS.
b) Indikátorový plán tvoří sestava indikátorů členěná dle priorit, specifických cílů a opatření strategie MAS.
K jednotlivým indikátorům jsou nastaveny jejich výchozí a cílové hodnoty (včetně data dosažení těchto
hodnot).
c) Indikátorový plán zpracovává kontrolní orgán MAS a následně schvaluje rozhodovací orgán MAS.

5. INFORMAČNÍ ZDROJE MONITORINGU
a) Základní informační zdroje pro kontrolu naplňování strategie jsou zejména: koneční žadatelé, partneři
MAS, obecní úřady, Český statistický úřad a úřady práce.
b) V případě potřeby mohou být použity i jiné informační zdroje.

6. ZPRÁVA O MONITORINGU
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a) Výsledkem vyhodnocení monitoringu je zpráva o monitoringu s výsledky naplňování strategie MAS.
b) Vyhodnocení monitoringu se provádí min. 1x ročně za monitorovací období od 1. 1. do 31. 12. daného
roku, a to nejpozději do 30. 6. následujícího roku po hodnoceném období.
c) V případě, že nebude v určitých směrech dosaženo deklarovaných výsledků, bude součástí zprávy o
monitoringu návrh na opatření, která by měla uvést věci do souladu. Zejména se bude jednat o opatření při
zjištění nedostatků týkajících se účinnosti a efektivnosti strategie MAS. Pokud budou zvolené cíle strategie
MAS shledány nejasnými nebo příliš obecnými, bude učiněn návrh na cíle kvantifikovatelné a ověřitelné.
d) Zpráva o monitoringu je zveřejňovaná na internetových stránkách MAS a výsledky monitoringu jsou také
součástí každoročně vydávané Výroční zprávy MAS.

7. OBLASTI MONITORINGU
a) Monitorovací indikátory jednotlivých projektů,
b) Monitorovací indikátory jednotlivých opatření (Fiche),
c) Monitorovací indikátory stanovené pro celou strategii MAS,
d) Monitorovací indikátory o způsobech realizace strategie MAS.

A) Monitorovací indikátory jednotlivých projektů
1. MONITOROVACÍ ZPRÁVY
a) Sběrem monitorovacích zpráv (dále jen „MZ“) od konečných žadatelů je pověřena kancelář MAS.
Všechny MZ jsou archivovány v kanceláři MAS. Originály MZ jsou zakládány do složky daného projektu.
Kopie MZ jsou shromažďovány do samostatné složky za každý rok realizace strategie MAS.
b) Formuláře MZ jsou přílohou této směrnice.
c) MZ jsou min. 1x ročně předkládány kontrolnímu orgánu MAS, který výsledky vyhodnotí a přednese
nejvyššímu orgánu MAS.
d) Konečný žadatel je povinen odevzdávat kanceláři MAS 3 různé typy monitorovacích zpráv v závislosti na
postupu projektu nejpozději do 2 měsíců od uplynutí příslušného monitorovacího období:
• Průběžná MZ – konečný žadatel je povinen ji odevzdat pravidelně jednou za 6 měsíců od podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace nebo v případě provedení změny v projektu zásadního charakteru. Obsahem průběžné
MZ je hlášení o průběhu realizace projektu, vývoji pokroku projektu, o naplňování preferenčních kritérií a
monitorovacích indikátorů.
• Konečná MZ – konečný žadatel je povinen ji odevzdat společně se žádostí o proplacení (dále jen „ŽoP“).
Obsahem konečné MZ je hlášení o průběhu realizace projektu, o naplnění preferenčních kritérií a
monitorovacích indikátorů.
• MZ o udržitelnosti projektu – konečný žadatel je povinen ji odevzdat jednou ročně (během prvního
kvartálu následujícího roku za rok předchozí) po celou dobu udržitelnosti projektu. Obsahem MZ o
udržitelnosti projektu je podání informace o udržení výsledků projektu, případném multiplikačním efektu a o
dodržení preferenčních kritérií a udržení hodnot monitorovacích indikátorů.
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2. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
a) Kancelář MAS provádí místní šetření u konečných žadatelů minimálně v případech stanovených ŘO
• Místní šetření před realizací projektu se uskuteční u všech projektů, které projdou kontrolou přijatelnosti a
administrativní kontrolou s kladným hodnocením. Kontrola se realizuje v době mezi zaregistrováním Žádosti
o dotaci a výběrem projektů Výběrovou komisí.
• Místní šetření v průběhu realizace projektu se uskuteční u všech projektů, u kterých byla podepsána
smlouva o poskytnutí dotace. Kontrola se realizuje v době mezi podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a
podáním ŽoP.
• Místní šetření po ukončení realizace projektu se uskuteční u všech konečných žadatelů, kteří podávají ŽoP.
Kontrola se realizuje při kontrole, příp. konzultaci ŽoP, podmínkou je, že realizace projektu je již ukončena.
• Místní šetření v době udržitelnosti projektu se uskuteční u všech konečných žadatelů, kterým byl projekt
proplacen. Kontrola se realizuje kdykoliv v době udržitelnosti projektu.
b) Neplánovanou kontrolu je kancelář MAS oprávněna vykonat v následujících případech:
• v případě zjištění závažných skutečností ohrožující realizaci nebo financování projektu,
• v případě pochybností o údajích uvedených v MZ,
• na základě podnětu od třetích subjektů,
• na základě předložení Hlášení o změně projektu zásadního charakteru,
• bez podnětu jako namátkovou kontrolu projektu.
c) Časový harmonogram místního šetření je vypracováván kanceláří MAS vždy pro konkrétní projekty,
v návaznosti na termíny ukončení realizace jednotlivých projektů.
d) POSTUP PROVEDENÍ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ
• Pracovník kanceláře MAS provede fyzickou kontrolu na místě realizace, posoudí správnost faktických
údajů (místo realizace, rozsah realizace), shodu s harmonogramem projektu a naplňování monitorovacích
kritérií, zkontroluje doklady, upozorní na nedostatky a nechá konečnému žadateli lhůtu k jejich odstranění.
• Místního šetření se účastní minimálně jeden zástupce MAS (pracovník kanceláře MAS) a také minimálně
jeden zástupce konečného žadatele.
• Termín místního šetření je domluven dopředu telefonicky.
• Z místního šetření je vyhotoven jednoduchý zápis ve dvou vyhotoveních, jehož přílohou je fotografie místa
realizace projektu. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace a jedno vyhotovení obdrží
MAS.
• Všechny zápisy z místního šetření jsou archivovány v kanceláři MAS. Originály zápisů jsou zakládány do
složky daného projektu. Kopie zápisů jsou shromažďovány do samostatné složky za každý rok realizace
strategie MAS.
• Formulář zápisu z místního šetření je přílohou této směrnice.
e) Pracovník kanceláře MAS se bude zúčastňovat i kontrol projektů, které provádí řídící orgán.

B) Monitorovací indikátory jednotlivých opatření (Fiche)
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1. Sledované monitorovací indikátory jednotlivých opatření (Fiche) jsou stanoveny v indikátorovém plánu
MAS, včetně jejich výchozí a cílové hodnoty a data dosažení těchto hodnot.
2. Data jsou průběžně shromažďována v kanceláři MAS v rámci samostatné složky za každou Fiche, projekt
a rok realizace strategie MAS.

C) Monitorovací indikátory stanovené pro celou strategii MAS
1. Sledované monitorovací indikátory pro celou strategii MAS jsou stanoveny v indikátorovém plánu MAS,
včetně jejich výchozí a cílové hodnoty a data dosažení těchto hodnot.
2. Kromě monitorovacích indikátorů uvedených v indikátorovém plánu MAS je sledováno i plnění
finančního plánu.
3. Data jsou průběžně shromažďována v kanceláři MAS v rámci samostatné složky za každý rok realizace
strategie MAS.

D) Monitorovací indikátory o způsobech realizace strategie MAS
1. Data jsou průběžně shromažďována v kanceláři MAS v rámci samostatné složky za každý rok realizace
strategie MAS.
2. Monitorovány jsou zejména tyto oblasti:
a) typy žadatelů (počet projektů, výše dotace),
b) využitelnost Fiche (počet projektů, výše dotace),
c) místa realizace projektů (počet projektů, výše dotace),
d) administrace jednotlivých výzev:
• počet podaných projektů,
• počet hodnocených projektů,
• počet vybraných projektů,
• počet náhradníků,
• počet podaných odvolání na MAS,
• počet vyřazených projektů řídícím orgánem,
• počet podaných odvolání řídícímu orgánu,
• počet projektů s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace,
• počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku),
• počet podaných Žádostí o proplacení,
• počet projektů v době udržitelnosti,
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• počet podaných hlášení o změnách,
• počet podaných monitorovacích zpráv,
• počet provedených místních šetření u konečných žadatelů v místě realizace projektu.
e) přípravné, podpůrné činnosti MAS:





informační a propagační akce MAS,
vzdělávání členů MAS, kteří se podílí na přípravě a implementaci strategie MAS,
provozní činnosti,
animace strategie CLLD, škol a školských zařízení v OP VVV
o

III. EVALUACE
1. KOMPETENCE A ZODPOVĚDNOST
a) Kancelář MAS:
• sbírá potřebná data a informace,
• připravuje podklady pro rozhodnutí kontrolního a nejvyššího orgánu,
• uveřejňuje zprávu o evaluaci na internetových stránkách MAS.
b) Kontrolní orgán MAS:
• zpracovává evaluační plán MAS,
• analyzuje podklady připravené kanceláří MAS pro potřeby vyhodnocení plnění celé strategie MAS ve
zprávě o evaluaci
c) Rozhodovací orgán schvaluje evaluační plán MAS.
d) Nejvyšší orgán schvaluje zprávu o evaluaci a navržená opatření.

2. INTERNÍ EVALUACE MAS
a) Interní evaluace MAS slouží ke zhodnocení nastavení vnitřních procesů a činností MAS a jejich
následného zdokonalení. To představuje zejména zhodnocení interních postupů, kompetence orgánů, členů
MAS
a pracovníků kanceláře MAS, zhodnocení administrativních procesů, které MAS provádí v rámci
příjmu, výběru a kontroly realizace individuálních projektů, zhodnocení propagačních činností MAS,
vzdělávání členů MAS a aplikace metody LEADER.
b) Interní evaluace MAS je obvykle prováděna v rámci mid-term a ex-post evaluace, v případě potřeby
i v rámci on-going evaluace.
c) K provedení interní evaluace MAS je obvykle využita externí firma, poradce, facilitátor či některá
z partnerských MAS, aby bylo zamezeno podjatosti a střetu zájmů.
3. EVALUAČNÍ PLÁN MAS
a) Evaluační plán je rámcovým plánem hodnotících aktivit prováděných či zajišťovaných v rámci MAS.
b) Evaluační plán MAS obsahuje zejména druhy evaluací, které budou prováděny, kompetence,
zodpovědnost a lhůty evaluačního procesu a data nezbytná pro jejich provedení.
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c) Evaluační plán zpracovává kontrolní orgán MAS a schvaluje jej rozhodovací orgán MAS.

4. TYPY EVALUACE
a) Ex-ante – cílem předběžného hodnocení strategie MAS je vyhodnocení vnitřních a vnějších vazeb
strategie MAS s dalšími rozvojovými plány před zahájením realizace strategie MAS. Při hodnocení vnitřních
vazeb bude posouzena konzistentnost strategie MAS. Při posouzení vnějších vazeb budou hodnoceny cíle a
priority MAS s dalšími rozvojovými plány. Strategie MAS může být na základě výsledků aktualizována.
b) On-going – průběžné hodnocení strategie MAS se provádí plánovaně v průběhu programového období pro
zlepšení systému realizace strategie MAS. Z pravidla je prováděna vždy ke konci daného roku a posuzuje
dosavadní výstupy a výsledky realizace strategie MAS. Opírá se především o informace získané z
monitoringu a tvoří přímou zpětnou vazbu strategie MAS s cílem její aktualizace.
c) Mid-term – střednědobé hodnocení strategie MAS bude provedeno v polovině období realizace strategie
MAS. Posuzováno je plnění monitorovacích indikátorů, využití finančních prostředků a systém
implementace strategie MAS. Na základě jejích výsledků může být strategie MAS aktualizována.
d) Ex-post – závěrečné hodnocení strategie MAS bude provedeno po ukončení realizace strategie MAS na
základě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s ohledem na jejich přínos pro naplnění cílů strategie MAS a
přínos pro dané území.

5. ZPRÁVA O EVALUACI
a) Výsledkem evaluace je zpráva o evaluaci s výsledky naplňování strategie MAS a přínosy a dopady pro
území MAS.
b) Zpráva o evaluaci je zveřejněna na internetových stránkách MAS a výsledky evaluace jsou také součástí
každoročně vydávané Výroční zprávy MAS.
c) V případě, že nebude v určitých směrech dosaženo deklarovaných výsledků, bude součástí zprávy
o evaluaci návrh na opatření, která by měla uvést věci do souladu. Zejména se bude jednat o opatření při
zjištění nedostatků týkajících se účinnosti a efektivnosti strategie MAS. Pokud budou zvolené cíle strategie
MAS shledány nejasnými nebo příliš obecnými, bude učiněn návrh na cíle kvantifikovatelné a ověřitelné.

6. OBLASTI EVALUACE
a) vyhodnocení naplňování strategie MAS – naplňování priorit a cílů strategie MAS, reálné nastavení
monitorovacích indikátorů, využití jednotlivých Opatření, finanční plán pro jednotlivá Opatření, typy
žadatelů, přínosy a dopady na území MAS, návrhy na zlepšení strategie MAS,
b) vyhodnocování průběhu administrativních procesů, které MAS provádí v rámci příjmu, výběru a kontroly
realizace individuálních projektů z pohledu dodržování stanovených pravidel a efektivity prováděných
činností – hodnocení, identifikace slabých míst, přijímání příslušných opatření ke zkvalitnění procesů,
c) vyhodnocování administrativní schopnosti MAS – náplně činnosti jednotlivých pracovníků, interní
postupy, kompetence orgánů, členů MAS, pracovníků kanceláře MAS, jejich zastupitelnost, vedení
administrativy a používání technických kancelářských prostředků,
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d) vyhodnocování propagačních činností MAS – propagace, informovanost v území, vztahy s veřejností,
rozšiřování členské základny, apod.,
e) vyhodnocování vzdělávání členů MAS – vzdělávací akce, kterých se členové zúčastnili, jaké kroky byly
učiněny,
f) vyhodnocování aplikace metody LEADER – rozložení členské základny, přijímaní nových členů,
spolupráce s okolními MAS, pracovní skupiny.

7. POSTUP EVALUACE
a) stanovení rozsahu a struktury evaluace – formulace evaluačních otázek, přiřazení vhodných technik sběru
dat k jednotlivým otázkám;
b) sběr dat a informací – získávání primárních a sekundárních dat na základě vybraných metod a technik;
c) analýza a interpretace dat a informací – analýza dat, porovnání se stanovenými cíli a tvoření evaluačních
závěrů ve formě zprávy o evaluaci;
d) poskytnutí informací o výstupech evaluace – sdělování výsledků evaluace vedoucí k patřičným
rozhodnutím směřujícím ke zlepšení.

8. INFORMAČNÍ ZDROJE EVALUACE
a) primární data – jsou získávána v terénu pro potřeby konkrétní evaluace, např.:
• dotazníková šetření u příjemců dotace,
• šetření u nepodpořených žadatelů,
• interní dotazníky pro členy a zaměstnance MAS,
• průzkumy a šetření mezi obyvatelstvem a institucemi na území MAS.
b) sekundární data – existující data, sesbíraná před zahájením procesu evaluace:
• dokumentace jednotlivých projektů včetně monitorovacích zpráv a zápisů z místního šetření,
• dokumentace MAS,
• data členů MAS,
• data řídícího orgánu,
• data z ČSÚ,
• data z úřadu práce,
• data z obecních úřadů a jiných územních celků (ORP, krajský úřad).
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6.2 Registr poskytovatelů sociálních služeb
Tab. 115 – Registr poskytovatelů sociálních služeb
Název organizace
Amalthea o.s.

Anděla - sociální družstvo
Domov na hradě Rychmburk
Domov na hradě Rychmburk
Dům klidného stáří Glossus
s.r.o.
Farní charita Chrudim
Farní charita Chrudim

Předmět činnosti, forma
Sociálně aktivizační služby, pro
rodiny

Cílová skupina, věk

s dětmi, ambulantní a terénní

bez omezení věku

Pečovatelská služba
terénní
Domovy se zvláštním režimem
pobytové
Chráněné bydlení
pobytové
Domovy pro seniory
pobytové
Osobní asistence
terénní
Pečovatelská služba
terénní

Město Chrast

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

ambulantní, terénní

Město Luže
Pečovatelská služba Luže
Město Proseč

Pečovatelská služba
ambulantní, terénní
Pečovatelská služba

rodiny s dítětem/dětmi

osoby s tělesným postižením-dospělí (27–64
let), Senioři - mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
osoby s chronickým
duševním onemocněním (od 18 let)
osoby s chronickým
duševním onemocněním (od 18 let)
senioři (od 60let)
osoby s tělesným postižením (od 18 let)
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
osoby s kombinovaným postižením (od 18 let)
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
osoby s chronickým onemocněním (bez
omezení věku)
osoby s tělesným a zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
osoby s chronickým onemocněním (od 19 let)
osoby se zdravotním postižením, senioři
osoby s chronickým duševním onemocněním
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Adresa
Městský park 274, Chrudim IV, 537 01
Chrudim 1
Hýblova 546, Česká Třebová, 560 02 Česká
Třebová 2
Tyršova 108, Chrast, 538 51 Chrast
u Chrudimi

Telefon

Předhradí 17, 539 74 Předhradí

469350438

Družstevní 917, 539 73 Skuteč
Družstevní 918, 539 73 Skuteč
Radim 89, 538 54 Luže

469350438

Školní náměstí 56, Chrudim I, 537 01
Chrudim 1
Školní náměstí 56, Chrudim I, 537 01
Chrudim 1

466302058

732166663

774446326
469671057
469622953

469622953
731619782

U Vodojemu 782, Chrast

469633690

538 51 Chrast u Chrudimě

469667176
721559507
469672015
724078658
468005021

Na Výsluní 9, 538 54 Luže
Proseč 344, 539 44 Proseč u Skutče
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Pečovatelská služba
Oblastní charita Nové Hrady
u Skutče

ambulantní, terénní
Pečovatelská služba
terénní

SeniorCentrum Skuteč

Pečovatelská služba

(od 19 let), osoby s tělesným postižením
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
osoby se zdravotním postižením (od 19 let)
senioři
osoby s chronickým duševním onemocněním
(nad 45 let)
osoby se zdravotním postižením, senioři
osoby se zdravotním postižením (nad 45 let)
senioři
senioři (od 60let)

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

461310569
731598800

Smetanova 914, 539 73 Skuteč

469699970

Smetanova 946, 539 73 Skuteč
Smetanova 914, 539 73 Skuteč

724807494
469699970
724807494
469699970
724807494

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec

739253793

Štěpánkova 92, Chrudim I, 537 01 Chrudim
1

469623501

Štěpánkova 92, Chrudim I, 537 01 Chrudim
1

469623501

Sanace rodiny

terénní
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením; pobytové
Domovy pro seniory
pobytové
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
ambulantní, terenní
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
terenní

Šance pro Tebe

Terénní programy

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Předmět činnosti, forma

rodiny s dítětem/dětmi (15-67 let)
Cílová skupina, věk

odborné sociální poradenství

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

ambulantní

ohrožené nežádoucími jevy

724837218

oběti domácího násilí

469623896

SeniorCentrum Skuteč
SeniorCentrum Skuteč
Šance pro Tebe
NZDM Futur
Šance pro Tebe

Terénní program pro rodiny
Název organizace
Centrum J.J. Pestalozziho,
o.p.s

Smetanova 946, 539 73 Skuteč

ohrožené společensky nežádoucími jevy
rodiny s dítětem/dětmi (bez omezení věku)
(bez omezení věku)

osoby bez přístřeší
osoby do 26let věku opouštějící školská
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Adresa
Štěpánkova 108, Chrudim I, 537 01
Chrudim 1

Telefon

469623899

Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02
461321100
Svitavy 2
461321200
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zařízení
pro výkon ústavní péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto
způsobem života ohroženy, pachatelé trestné
činnosti
rodiny s dítětem/dětmi, senioři, bez omezení
věku
Centrum J.J. Pestalozziho,
o.p.s. -

azylové domy

azylový dům

pobytové

oběti domácího násilí

Malecká 613, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5 725719028

osoby do 26let věku opouštějící školská
zařízení
pro výkon ústavní péče
rodiny s dítětem/dětmi; 18 - 64 let

Centrum J.J. Pestalozziho,
o.p.s. -

domy na půl cesty

děti mládež ( 6 -26 let) ohrožené společensky

Domy na půl cesty

pobytové

nežádoucími jevy; pro výkon ústavní péče

469311611

469311460
Riegrova 356, 538 62 Hrochův Týnec

469692014

Štěpánkova 108, Chrudim I, 537 01
Chrudim 1

469623899

osoby do 26let věku opouštějící školská
zařízení
dorost (16 -18) + mladí dospělí (19 - 26)
Centrum J.J. Pestalozziho,
o.p.s.
Centrum J.J. Pestalozziho,
o.p.s. -

krizová pomoc

oběti domácího násilí

ambulantní

osoby v krizi; bez omezení věku

sociální rehabilitace

děti a mládež (6- 26 let) ohrožené společensky
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469623083
Štěpánkova 108, Chrudim I, 537 01
Chrudim 1

469625121

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 2014 - 2020

sociální rehabilitace

ambulantní, terenní

nežádoucími jevy; pro výkon ústavní péče
osoby do 26let věku opouštějící školská
zařízení
děti a mládež 12 - 26 let

Centrum pro zdravotně
postižené a
seniory Pardubického kraje,
o.p.s.

odborné sociální poradenství

osoby se zdravotním postižením

ambulantní, terenní

senioři

Revoluční 594, Chrudim IV, 537 01
Chrudim 1

469620320

bez omezení věku
osobní asistence
terénní
Předmět činnosti, forma

osoby se zdravotním postižením
děti předškolního věku ( 1 - 6 let)
Cílová skupina, věk
mladší děti (7 - 10 let), starší děti ( 11 - 15 let)
dorost (16 -18), mladí dospělí (19 - 26)
dospělí (27 - 64), mladší senioři (65 - 80)
starší senioři (nad 80)

sociální rehabilitace
ambulantní, terénní

osoby se zdravotním postižením, senioři
mladí dospělí (19 - 26), dospělí (27 - 64)
mladší senioři (65 - 80), starší senioři ( nad 80)

Centrum sociálních služeb a

pečovatelská služba

osoby se zdravotním postižením

pomoci Chrudim
Pečovatelská služba

ambulantní, terénní

rodiny s dítětem/dětmi
senioři; bez omezení věku

Centrum sociálních služeb a

denní staciońáře

osoby s kombinovaným postižením

pomoci Chrudim

ambulantní

osoby s mentálním postižením

Název organizace
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775693985
Adresa

Telefon

469620320
775693987
Obce Ležáků 215, Chrudim III, 537 01
Chrudim 1

469639919

Městský park 828, Chrudim IV, 537 01
Chrudim1

469620032
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Denní stacionář Jitřenka

11 - 40 let
Městský park 828, Chrudim IV, 537 01
Chrudim1

469620032

Klášterní 843, 538 21 Slatiňany

469681461

Centrum sociálních služeb a

denní staciońáře

osoby s chronickým onemocněním (od 40 let)

pomoci Chrudim
Denní stacionář Pohoda

ambulantní

osoby se zdravotním postižením (od 40 let)
senioři ( od 65let)

Domov sociálních služeb

odlehčovací služby

osoby s mentálním postižením (3 - 80 let)

Slatiňany, odlehčovací služby

pobytové

Domov sociálních služeb
Slatiňany, denní stacionář

denní stacionáře

osoby s mentálním postižením (3 - 80 let)

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

469681461

ambulantní
domovy pro osoby se zdravotním
postižením
pobytové

osoby s mentálním postižením (od 3 let)

Klášterní 843, 538 21 Slatiňany

469681461

Domov sociálních služeb
Slatiňany, domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

Nádražní 153, 538 21 Slatiňany
Klášterní 841, 538 21 Slatiňany
Klášterní 795, 538 21 Slatińany
Klášterní 842, 538 21 Slatiňany
Vítězství 115, 538 21 Slatiňany
Švermova 844, 538 21 Slatiňany

Nádražní 153, 538 21 Slatiňany
Klášterní 841, 538 21 Slatiňany
Klášterní 795, 538 21 Slatińany
Klášterní 842, 538 21 Slatiňany
Vítězství 115, 538 21 Slatiňany
Švermova 844, 538 21 Slatiňany
Nádražní 364, 538 21 Slatiňany
Lány 108, 537 01 Chrudim 1
Souběžná 179, Škrovád, 538 21 Slatiňany
Zaječice 379, 538 35 Zaječice
Škrovád 178, 538 21 Slatiňany
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Název organizace

Domov sociálních služeb
Slatiňany,
chráněné bydlení

Předmět činnosti, forma

Cílová skupina, věk

chráněné bydlení

osoby s mentálním postižením ( 18 - 80 let)

pobytové

Presy 887, 538 21 Slatiňany
Bylany 152, 538 01 Bylany
Hasičská 1425, Chrudim IV, 538 31 Chrudim
1
Adresa
Telefon
Medlešice 224, Chrudim, 538 31 Chrudim
Presy 1115, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Vaňkova 648, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obce Ležáků 859, Chrudim III, 537 01
Chrudim 1
Vítězství 115, 538 21 Slatiňany

469681461

Václavská 1085, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Václavská 1087, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Poradna pro rodinu

odborné sociální poradenství

oběti domácího násilí

Školní náměstí 11, Chrudim II, 537 01

Pardubického kraje

ambulantní

Chrudim

Laxus o.s.
Centrum terénních programů
Pardubického kraje

sociální a adiktologické služby
ambulantní, terénní

osoby v krizi, osoby, které vedou rizik. způsob
života nebo jsou tímto způsobem ohroženy
rodiny s dětmi, senioři, bez omezení věku
uživatelé drog a osoby jim blízké

469319632

Milheimova 827, Pardubice V - Zelené
předměstí, 530 02, Pardubice 2

774626302

K - centrum Pardubice

Češkova 2701, 530 02 Pardubice

466265207

Ambulantní centrum
Pardubice

J.Palacha 1552, 530 02 Pardubice

466265729
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Romodrom o.p.s.

odborné sociální poradenství
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice
terénní programy - Pardubický kraj osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
ambulantní, terénní
jsou tímto způsobem ohroženy
pachatelé trestné činnosti; etnické menšiny
18 - 64 let
u všech skupin platí: osoby opouštějící výkon
trestu
odnětí svobody (VTOS)
osoby, u nichž probíhá VTOS, nebo se navracejí
z VTOS
a jejich rodinným příslušníkům
osoby s mentálním, tělesným a zdravotním
Palackého třída 200, Chrudim I, 537 01
Momo, o.p.s.
sociálně terapeutické dílny
postižením
Chrudim 1
Sociálně terapeutická dílna
ambulantní
mladí dospělí (19 - 26let) + dospělí (27 - 64let)
Městský park 274, Chrudim IV, 537 01
Péče o duševní zdraví, o.s.
služby následné péče
osoby s chronickým duševním onemocněním
Chrudim 1
– středisko Chrudim
sociální rehabilitace
od 18 let
Pedagogicko - psychologická psychologická s speciálně děti ( 3 - 19 let) a jejich rodiče
Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
poradna Pardubice
pedagogická péče
pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Probační a mediační služba
probační a mediační služby
pachatelé trestné činnosti
Městský park 274, Chrudim IV, 537 01
Chrudim
integrace pachatele
oběti trestné činnosti
Chrudim 1
participace poškozeného
ochrana společnosti; bez omezení
Název organizace
Předmět činnosti, forma
Cílová skupina, věk
Adresa
Rytmus Východní Čechy,
sociální rehabilitace
osoby s chronickým duševním onemocněním
Heydukova 392, Chrudim II, 537 01 Chrudim
o.p.s.
ambulantní, terénní
osoby s jiným zdravotním postižením
1
osoby s kombinovaným postižením
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774792310

775780950

775930950

469626383

469621187

469633505
731692767

Telefon
469621599
777222139
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Podpora samostatného
bydlení
Hospic Chrudim, z.ú.

Sopre CR o.p.s.

podpora samostatného bydlení
terénní
hospicová péče

osoby s mentálním a se zrakovým postižením
dorost (16 - 18), mladí dospělí (19 - 26let)
dospělí (27 - 64let)
osoby s mentálním postižením
od 18 let
pacienti s pokročilým nevyléčitelným
K Ploché dráze 602, Chrudim IV, 537 01
onemocněním, kteří se pro závažnost příznaků Chrudim
nemohou léčit doma; bez omezení věku
osoby bez přístřeší
Tovární 1114, Chrudim IV, 53701 Chrudim 1
muži a ženy od 18 let a jejich děti

nízkoprahová denní centra
noclehárny
ambulantní
sociálně aktivizační služby
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
pro rodiny s dětmi
rodiny s dětmi/dítětem, etnické menšiny
ambulantní
děti od 3 let, dospělí bez omezení
TyfloCentrum Pardubice,
odborné sociální poradenství
osoby s kombinovaným postižením
Městský park 274, Chrudim IV, 537 01
průvodcovské a předčitatelské
o.p.s., pracoviště Chrudim
osoby se zrakovým postižením
Chrudim 1
služby
sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby
se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
Český červený kříž,
humanitární pomoc
bez omezení věku
Městský park 274, Chrudim IV, 537 01
oblastní spolek Chrudim
provoz ošacovacího střediska
senioři
Chrudim 1
návštěva domovů důchodců
pomoc seniorům
výuka první pomoci
pobytové rekondiční akce nebo s
výukou
první pomoci
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731151538
461001900
734414418
461100749

469623368

469620318
603492425
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Zdroj dat: vlastní šetření MAS, 2015

Poznámka:
* bez změny
** změna
zkontrolováno dle web. stránek
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6.3 Uchazeči o zaměstnání

14
131
11
149
48
4
8
7
73
18
8
3
49
12
9

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z. s. byla zpracována s podporou Pardubického kraje
101

6
59
7
82
26
0
4
3
36
11
4
1
27
8
4

31,8
39,3
34
39,6
37,7
0
48,4
32,7
36,9
37,5
34,8
45
39,6
42,9
37,6

0
19
1
14
6
0
0
2
3
0
0
0
5
0
0

0
8
1
5
1
0
0
1
2
0
0
0
3
0
0

313
957
107
795
758
853
210
188
400
354
181
745
478
338
272

293
1158
135
815
843
0
226
210
510
446
170
1922
458
429
187

Azylanti

37,6
38,1
32,7
39,3
37,8
38,8
44,8
36,7
38,2
39
39,3
38
39,8
44,9
41,4

Průměrná doba evidence pro
evidované ženy.

0
8
2
27
2
1
4
0
9
1
0
0
1
0
0

Průměrná doba evidence pro
uchazeče celkem.

0
3
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0

Počet evidovaných uchazečů bez
vzdělání - žen

0
4
1
4
1
0
0
1
2
1
0
0
1
0
0

Počet evidovaných uchazečů bez
vzdělání

Počet hlášených volných
pracovních míst

1
15
1
12
2
0
3
0
5
1
1
0
7
1
0

Průměrný věk uchazečů- ženy

Počet evidovaných uchazečů o
zaměstnání - mladiství - ženy

3
28
1
24
5
1
4
0
9
1
2
0
11
1
2

Průměrný věk uchazečů

Počet evidovaných uchazečů o
zaměstnání - mladiství

6
61
8
85
28
0
5
3
37
14
5
1
28
8
5

Počet dosažitelných uchazečů žen

Počet evidovaných uchazečů o
zaměstnání OZP - ženy

16
138
12
153
52
4
10
7
79
22
9
3
50
12
10

Počet dosažitelných uchazečů

Počet evidovaných uchazečů o
zaměstnání OZP

571466
571491
571504
571539
571547
571563
571709
571750
571776
572098
572101
572110
572179
572209
572217

Počet evidovaných uchazečů o
zaměstnání - ženy

Horka
Hrochův Týnec
Hroubovice
Chrast
Chroustovice
Jenišovice
Leštinka
Lozice
Luže
Prosetín
Předhradí
Přestavlky
Rosice
Řepníky
Řestoky

Počet evidovaných uchazečů o
zaměstnání

Tab. 116 - Uchazeči o zaměstnání

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Skuteč
572241
Střemošice
572314
Trojovice
572403
Vrbatův Kostelec 572535
Zaječice
572578
Zájezdec
547859
MAS SKCH
Zdroj dat: Úřad práce, 2015

150
1
7
9
33
12
789

89
0
3
5
17
6
414

24
1
3
2
5
2
129

15
0
2
1
3
1
71

1
0
0
0
0
0
16

1
0
0
0
0
0
9

41
0
0
0
3
0
99

129
0
7
7
33
12
732
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74
0
3
5
17
6
383

36,6
54
47,6
42,6
38,7
44,8
850,7

37
0
44,3
41,8
37,9
43,7
742,5

0
0
0
0
1
2
53

0
280
274
0
55
0
0
959
859
0
471
293
0
399
365
1
1377
1494
22 499,52 527,95

0
0
0
0
0
0
2
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ZDROJE
Webové stránky MAS SKCH
Webové stránky obcí MAS SKCH
Vlastní šetření MAS, 2015
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Dostupné z WWW: <http://www.esfcr.cz/mapa-svl2015/?rewrite=mapa-svl-2015/>
Analýza turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko, 2014. Dostupné z WWW: <http://www.chrudim.eu/>
AOPK, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.ochranaprirody.cz/>
ArcČR®500, 2014. Dostupné z WWW: <http://www.arcdata.cz/>
Celostátní sčítání dopravy ŘSD ČR – 2010. Dostupné z WWW: < http://scitani2010.rsd.cz/>
České sociální podnikání, 2015. Dostupné z WWW: < http:// http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/>
Český hydrometeorologický ústav [online]. Dostupné z WWW: <http://www.chmi.cz/>
Česká úřad zeměměřičský a katastrální [online]. Dostupné z WWW: <http://www.cuzk.cz/>
ČSÚ [online]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/>
ESRI, 2015. Dostupné z WWW: <https://www.arcgis.com/home/>
Geopark Železné hory, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.geoparkzh.cz/>
IRZ, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.irz.cz/>
Krajská úřad Pardubického kraje, 2011. Dostupné z WWW: <https://www.pardubickykraj.cz/>
Mapa bioplynových stanic, 2013. Dostupné z WWW: <http://www.czba.cz/>
Mapa kriminality, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.mapakriminality.cz/>
Měsíční krajská statistika pro média okres Chrudim 7/2015 – zaměstnanci Úřadu práce Chrudim, 2015
MěÚ Chrudim, odbor ŽP, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.chrudim.eu/>
MěVaK Skuteč, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.skutec.cz/mestske-vodovody-a-kanalizace-s-r-o/>
Meziobecní spolupráce, 2014. Dostupné z WWW: <http://www.chrudim.eu/>
MMR ČR. Manuál tvorby Strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020,
verze 16. 4. 2014. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/>
MMR ČR. Území vymezené pro specifický cíl 1.3 - Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní
území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi
nebezpečných látek, verze 7. 4. 2015. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/>
MŽP, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/>
Organizace Šance pro Tebe, o.s., 2015 – kontakt se zaměstnanci
Sociální služby, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.socialnibydleni.org/>
Speciální základní škola Skuteč 10. 10. 2015 – kontakt s Mgr. Bc. Evou Rybenskou
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ÚAP ORP Chrudim, 2014. Dostupné z WWW: <http://www.chrudim.eu/>
ÚPD jednotlivých obcí, 2015. Dostupné z WWW: <http://www.chrudim.eu/> a http://urad.vysoke-myto.cz/
Úřad práce ČR, 2015 – zaměstnanci Úřadu práce Chrudim, 2015
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. – kontakt se zaměstnanci
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