
Změna SCLLD MAS Královská stezka č. 7 

Výčet změn žádosti o změnu  

Na základě výzvy iROP, jde o narovnání finančního plánu tak, aby co nejvíce odpovídal realitě a plánu.  

Roky 2018 a 2019 jsme upravili na realitu proplacených projektů. A od roku 2020 dáváme odhad 

aktualizovaného čerpání. 

Opatření 1. Doprava neměníme alokaci.  

Opatření 2. Podpora bezpečnosti snižujeme alokaci z 4 682 285 Kč na 4 148 611,03 (příspěvek EU), je 

to dorovnání dle reality. 

Opatření 3. Kulturní památky snižujeme alokaci z 7 917 553 Kč na 4 444 613,0 Kč (příspěvek EU), jde o 

finance v projektech. Díky omezenému počtu žadatelů víme, že zde již další žadatel není. 

Opatření 4. Zázemí pro vzdělávání navyšujeme z 18 046 950 Kč na 20 085 672,45 Kč (příspěvek EU), 

zde je zájem žadatelů o další projekty.  

Opatření 5. Sociální služby zůstává beze změny.  

Opatření 6. Sociální podnikání se mírně navyšuje z 6 970 700 Kč na 8 938 591,52 Kč (příspěvek EU), 

důvodem je přetrvávající zájem o toto opatření. 

 

Odůvodnění žádosti o změnu  

Na základě výzvy iROP musíme narovnat finanční plán do konce ledna 2020. Dalším důvodem je 

převod financí do plánovaných výzev, tak aby rozdělení co nejvíce odpovídalo absorpční kapacitě a 

potřebám území, které byly konzultovány, zjišťovány a projednány komunitně, v rámci strategií, 

setkání apod. 

Roky 2018 a 2019 jsme upravili na realitu proplacených projektů. A od roku 2020 dáváme odhad 

aktualizovaného čerpání. 

Opatření 2. Podpora bezpečnosti snižujeme alokaci z 4 682 285 Kč na 4 148 611,03 (příspěvek EU), je 

to dorovnání dle reality. Další výzva již není potřeba, poptávka ve specifikované skupině žadatelů je 

uspokojena. 

Opatření 3. Kulturní památky snižujeme alokaci z 7 917 553 Kč na 4 444 613 (příspěvek EU), jde o 

finance v projektech. Díky omezenému počtu žadatelů víme, že zde již další žadatel není.  

Opatření 4. Zázemí pro vzdělávání navyšujeme z 18 046 950 Kč na 20 085 672,45 Kč (příspěvek EU), 

zde je zájem žadatelů o další projekty, potřeby škol jsou zjišťovány v rámci MAPů. 

Opatření 6. Sociální podnikání se mírně navyšuje z 6 970 700 Kč na 8 938 591,52 Kč (příspěvek EU), 

důvodem je přetrvávající zájem o toto opatření, který vychází z konzultací, které MAS uskutečnila s 

potenciálními žadateli. 

Vyjma předložených změn finančního plánu nebyly ve strategii CLLD provedeny žádné další změny. 


