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Strategie

Popis integrovaného nástroje. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 je rozvojovým dokumentem, jehož účelem 
je vytvořit rámec pro udržitelný rozvoj území Ašska, Chebska, Lubska a Mariánskolázeňska na 
základě principů partnerství obcí, NNO a podnikatelských subjektů, které v území působí. Cílem 
tohoto střednědobého dokumentu je na základě diskusí v území a analytických šetření definovat 
zájmy a rozvojové potřeby v regionu, vyhodnotit problémy a kapacitu území a navrhnout jeho další 
možný rozvoj. Strategie je strukturována do 6 částí (Základní informace o MAS 21, Popis území a 
zdůvodnění výběru, Analytická část, Strategická část, Implementační část a Přílohy). V části Základní 
informace o MAS 21 jsou popsány základní údaje o právnické osobě a místním partnerství. V části 
Popis území a zdůvodnění výběru je vymezeno území, na něž se strategie vztahuje, včetně popisu 
historie, která předcházela vzniku MAS 21 (zdůvodnění výběru). Analytická část obsahuje socio - 
ekonomickou analýzu, SWOT analýzu a analýzu problémů a potřeb. Ve strategické části jsou 
vytýčeny a uvedeny vize, strategické cíle, specifické cíle, opatření, aktivity, provázanost analytické a 
strategické části, monitorovací indikátory, jsou popsány inovativní a integrační rysy strategie a 
vazby na strategické dokumenty, které jsou realizovány v území. Součástí strategické části je také 
akční plán, který je strukturován podle programových rámců, z nichž každý je určen jednomu ze tří 
intervenčních programů, které mohou být v území v rámci CLLD využity a popis vazeb na 
horizontální témata definovaná Evropskou komisí. Implementační část popisuje popis řízení včetně 
řídící a realizační struktury a popis aktivit, které bude MAS 21 provádět v průběhu realizace 
strategie (vyhlašování výzev a následná administrace a výběr projektů, popis animačních aktivit, 
popis spolupráce, popis pro monitoring a evaluaci).Přílohy jsou nedílnou součástí SCLLD, jsou přímo 
zapracovány v dokumentu anebo jsou uvedeny ve formě samostatných příloh strategie.



Přehled vyhlášených výzev

Vyhlášené Výzvy ve sledovaném období dle Programových rámců:
OPZ:
Výzva č. 5 Podpora sociálního podnikání - I. (096/03_16_047/CLLD_15_01_088) - termín příjmu: 2. 
10. 2017 - 15.12.2017
Výzva č. 6 Vzdělávání podporuje zaměstnanost - I. (170/03_16_047/CLLD_15_01_088) - termín 
příjmu: 2. 10. 2017 - 18.1.2018
IROP:
Výzva č. 7 Bezpečná doprava II. (115/06_16_038/CLLD_15_01_088) - termín příjmu: 22. 12. 2017 - 
28.2.2018
Výzva č. 8 Kvalitní sociální služby - II. (065/06_16_072/CLLD_15_01_088) - termín příjmu: 22. 12. 
2017 - 28.2.2018

Seznam všech Výzev vyhlášených do 30. 6. 2017 a od 1. 1. 2018:
OPZ:
Výzva č. 1 Prorodinná opatření - I. (007/03_16_047/CLLD_15_01_088) - termín příjmu: 14. 11. 2016 
- 31.1.2017
Výzva č. 2 Prevence sociálního vyloučení - I. (024/03_16_047/CLLD_15_01_088) - termín příjmu: 19. 
12. 2016 - 24.2.2017
Výzva č. 3 Prorodinná opatření - II. (097/03_16_047/CLLD_15_01_088) - termín příjmu: 12. 6. 2017 - 
28.7.2017
Výzva č. 4 Prevence sociálního vyloučení - II. (098/03_16_047/CLLD_15_01_088) - termín příjmu: 
12. 6. 2017 - 27.7.2017

IROP:
Výzva č. 1 Bezpečná doprava - I. (013/06_16_038/CLLD_15_01_088) - příjem: 16.2.2017 - 28.4.2017
Výzva č. 2 Sociální bydlení - I. (008/06_16_072/CLLD_15_01_088) - příjem: 16.2.2017 - 28.4.2017
Výzva č. 3 Kvalitní sociální služby - I. (007/06_16_072/CLLD_15_01_088) - příjem: 16.2.2017 - 
28.4.2017
Výzva č. 4 Kulturní dědictví - I. (010/06_16_073/CLLD_15_01_088) - příjem: 28.4.2017 - 11. 10. 2017
Výzva č. 5 Vzdělávání- I. (021/06_16_075/CLLD_15_01_088) - příjem: 28.4.2017 - 13. 12. 2017
Výzva č. 6 Sociální podnikání - I. (003/06_16_074/CLLD_15_01_088) - příjem: 28.4.2017 - 11. 10. 
2017
PRV:
2. Výzva (14/000/00000/341/000026/V002) - příjem 20.3. - 2. 4. 2017
3. Výzva (14/000/00000/341/000026/V003) - příjem 26.1. - 11. 2. 2018



Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

OPZ:
Opatření  2.1 Prevence sociálního opatření
- Výzva - Prevence sociálního vyloučení II. - příjem: 12. 6. 2017 - 27.7.2017
- počet přijatých projektů: 1
- konzultace projektových záměrů, administrace Výzvy: Výběrová komise - 12. 10. 2017, 
Programový výbor - 30. 10. 2017 , Předání na ŘO - 3.11.2017
Opatření  2.2 Prorodinná opatření
- Výzva - Prorodinná opatření - I. - probíhá realizace 1 projektu (pomoc se Zprávou o 
realizaci projektu, Žádostí o platbu) 
- Výzva - Prorodinná opatření - II. - příjem: 12. 6. 2017 - 28.7.2017
- konzultace projektových záměrů, administrace Výzvy: Výběrová komise - 12. 10. 2017, 
Programový výbor - 30. 10. 2017 , Předání na ŘO - 3.11.2017
Opatření 2.3 Podpora sociálního podnikání
- Výzva - Podpora sociálního podnikání  I.-příjem 2.10.2017-15.12.2017 (příprava, administrace 
Výzvy, seminář pro žadatele)
Opatření 2.4 Vzdělávání podporuje zaměstnanost - příjem 2.10.2017-18.1.2018 (příprava, 
administrace Výzvy, seminář pro žadatele; konzultace projektový záměrů)
IROP:
Opatření 1.1 Kulturní dědictví 
- Výzva - Kulturní dědictví-I. -příjem:28.4.22017-11.10.2017
- počet přijatých projektů: 1
- konzultace projektových záměrů, administrace Výzvy: Výběrová komise-30. 11. 2017
Opatření 1.2 Vzdělávání 
- Výzva -Vzdělávání-I. - příjem:28.4.2017-13.12.2017
- konzultace projektových záměrů, administrace Výzvy a administrace změny Výzvy
Opatření 1. 3 Kvalitní sociální služby 
- Výzva - Kvalitní soc. služby-II. - příjem:22.12.2017 - 28.2.2018
- příprava a administrace Výzvy
Opatření 1.4 Sociální bydlení 
- žádné aktivity
Opatření 1.5 Bezpečná doprava 
- Výzva - Bezpečná doprava-I. -na CRR provedeno administrativní ověření - bez závad
- Výzva - Bezpečná doprava-II.-příjem: 22.12.2017-28.2.2018 - příprava a administrace Výzvy
PRV:
- 2. Výzva - kontrola a ověřování dokumetace k výběrovým řízením, kontrola a ověřování doplněné 
dokumentace
- podepsány 2 Dohody se SZIF, Opatření 3.2-CZV 500 000 Kč, Podpora 225 000Kč;Opatření 3.4-CZV 
337 110Kč,Podpora 168 555Kč

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

Nerelevantní. MAS neplánuje realizaci klíčových projektů.

Horizontální principy



Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace
Jedním z témat, které SCLLD řeší, je zkvalitnění sociálního klimatu území MAS. Implementací SCLLD 
dojde nejen ke zkvalitnění sociálních, bytových, ekonomických podmínek pro inkluzi všech 
znevýhodněných skupin obyvatelstva, ale i ke zkvalitnění technické infrastruktury pro osoby 
zdravotně znevýhodněné nebo jinak omezené v pohybu, či orientaci. Důležitým nástrojem pro 
zkvalitňování rovných příležitostí je i podpora předškolního, základního, celoživotního i zájmového 
inkluzivního vzdělávání. Ve sledovaném období byly vyhlášeny Výzvy z Programového rámce IROP 
(Bezpečná doprava, Kvalitní sociální služby), z Programového rámce OPZ ( Vzdělávání podporuje 
zaměstnanost). Aktivity projektů, podaných do těchto Výzev, pozitivně přispějí k naplnění 
horizontálního principu rozvých příležitostí a nediskriminace.

Rovné příležitosti mužů a žen
Cílem SCLLD je mimo jiné podpořit rozvoj pracovních příležitostí či zvýšit kvalitu formálního i 
neformálního vzdělávání. Ve sledovaném období byla vyhlášena Výzva z Programového rámce IROP 
(Kvalitní sociální služby), z Programového rámce OPZ (Vzdělání podporuje zaměstnanost). Aktivity, 
které lze zahrnout do těchto Výzev, plně podporují rovný přístup nejen na trh práce bez 
genderových předsudků.

Udržitelný rozvoj
Cíle a opatření SCLLD byly definovány na základě diskuze veřejného a soukromého sektoru tak, aby 
byly pilířem udržitelného rozvoje území. Implementací SCLLD, především Programového rámce PRV, 
je pozitivně ovlivňován horizontální princip udržitelného rozvoje.

Popis realizace integrované strategie

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

Nerelevantní. Pro MAS není povinné.

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

Dosud nebyly podány žádné změny integrované strategie.

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

Orgány MAS neučinily žádná opatření.



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

- Nezájem subjektů, které při tvorbě strategie (zjišťování absorpční kapacity území) vložily 
své projektové záměry do databáze projektů. Tato databáze byla jedním z podkladů při nastavení 
opatření SCLLD.
- Změna hospodářských podmínek. Při tvorbě strategie byla na území MAS nezaměstnanost 
vyšší než 6 %, k počátku roku 2018 nedosahuje ani 3 %. 
Problémy vznikly z důvodu zpoždění začátku realizace strategie.
Problém řešíme propagací MAS a SCLLD, oslovujeme potenciální žadatele, informujeme širokou 
veřejnost o možnostech, které strategie nabízí.
- Nedostatečný nebo nepřesný výklad pravidel, či pomůcek.
Problém vznilk z důvodu chybného výkladu MAS textu v etickém kodexu pro hodnotitele.
Problém jsme vyřešili opětovným svoláním rozhodovacího orgánu a novým hlasováním.

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

- Nenaplnění indikátorů, týkajících se Sociálního podnikání v Programovém rámci IROP a OPZ
- Nenaplnění indikátorů týkající se Sociálního bydlení v Programovém rámci IROP
- Nenaplnění indikátoru na tvorbu pracovních míst  v Programovém rámci PRV
Potenciálním rizikům se snažíme předcházet propagací MAS a SCLLD, oslovováním potenciálních 
žadatelů, informováním široké veřejnosti o možnostech, které strategie nabízí.

Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

V průběhu sledovaného období nebyly provedeny žádné evaluační aktivity.

Doplňující informace Nerelevantní.


