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Strategie

Popis integrovaného nástroje. 

CLLD je na území MAS Královská stezka pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje a představuje střednědobý ucelený strategický dokument, platný pro období od 14.12.2015 
do 31.12.2023. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení 
kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování 
principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Královská stezka. SCLLD MAS 
Královská stezka je řešeno na území okresu Havlíčkův Brod, 70 obcemi s celkem 58 621 obyvateli a 
rozlohou 707,69 km2. SCLLD bude implementováno prostřednictvím realizace 3 programových 
rámců z operačních programů Zaměstnanost, Integrovaný regionální operačních program a 
Program rozvoje venkova. 
Mezi hlavní řešená témata patří:
- rozvoj infrastruktury a zvyšování kvality veřejných služeb
- zlepšení podmínek pro podnikání, soukromé služby a zaměstnanost
- zlepšení podmínek pro život a společenské vyžití
- vhodnější vzdělání a vyšší dostupnost informací
- rozvoj a modernizace a diverzifikace zemědělství, lesnictví a potravinářství
- podpora zachování a obnovy přírodního a kulturního dědictví
- rozvoj a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu
- rozvoj partnerství a spolupráce.



Přehled vyhlášených výzev

Seznam všech výzev v rámci realizace SCLLD (před sledovaným obdobím):
PRV: 1. Výzva MAS Královská stezka o.p.s. - 2 Fiche: Podnikání a cestovní ruch a Zemědělství
IROP: 1.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA IROP-KULTURNÍ PAMÁTKY
OPZ: 1.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Sociální služby I.   

Seznam výzev vyhlášených v průběhu sledovaného období:

IROP

2.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - DOPRAVA
-datum vyhlášení výzvy: 16. 10. 2017
-datum ukončení: 20. 11. 2017
-probíhá hodnocení na MAS
-alokace výzvy: 8 mil. Kč

3.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - PODPORA BEZPEČNOSTI
-datum vyhlášení výzvy:30. 10.2017
-datum ukončení: 4.12.2017
-probíhá hodnocení na MAS
-alokace výzvy: 6 mil. Kč

4.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
-datum vyhlášení: 27.11.2017
-datum ukončení: 15.2.2017
-probíhá příjem žádostí na MAS
-alokace výzvy: 4,5 mil. Kč

OPZ
2.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Rodina a mladí I.
-datum vyhlášení: 16.10.2017
-datum ukončení: 16.11.2017
-probíhá hodnocení na MAS
-alokace výzvy: 2 634 000 Kč



Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

IROP
1. Doprava: Výzva připravena, vyhlášena, probíhaly konzultace s žadateli, přijato 5 projektů, 
proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.
2. Výzva Podpora bezpečnosti: Výzva připravena, vyhlášena, probíhaly konzultace, přijaty 4 
projekty, proběhla kontrola FN a P.
3. Kulturní památky: podané projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti. 
4. Zázemí pro vzdělávání: konzultace s potenciálními žadateli a soulad s MAP.
5. Sociální služby: Zatím se spolupracuje s městy a NNO a probíhá pravidelné setkání a řeší se 
možnosti podpory sociálních služeb, pořízení automobilů na sociální služby, zřízení komunitních 
center.
6. Sociální podnikání: Výzva připravena, vyhlášena, probíhají konzultace a příjem žádostí.
OPZ
1. Zaměstnanost: výzva se odkládá vzhledem k současné nízké míře nezaměstnanosti a konzultaci s 
úřadem práce
2. Sociální služby: Podané projekty 1. výzvy prošly závěrečným ověřením způsobilosti a byl jim 
vystaven právní akt. Příprava další výzvy na sociální služby byla odložena z důvodu nezájmu žadatelů 
o podávání projektů.
3. Sociální podnikání: probíhají konzultace se žadateli, výzva bude vyhlášena v návaznosti na výzvu 
na Sociální podnikání IROP. 
4. Rodina a mladí: Výzva připravena, vyhlášena, projekty konzultovány, přijaty 2 projekty, proběhla 
kontrola FN a P. 
PRV
1. Podpora podnikání a cestovní ruch: administrace žádostí na RO SZIF, doplňování žádostí žadateli 
a MAS a podpisy dohody po schválení. 2. výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, bude 
vyhlášena v lednu 2018.
2. Zemědělství: administrace žádostí na RO SZIF, doplňování žádostí žadateli a MAS a podpisy 
dohody po schválení. 2. výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, bude vyhlášena v lednu 
2018.
3. Potravinářství: Výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, vyhlášení leden 2018.
4. Projekty spolupráce mezi MAS: jednání o projektech spolupráce a změně prvidel
5. Zpřístupnění přírody: Výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, vyhlášení leden 2018

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

Ani v oblasti klíčových intervencí nenastal žádný pokrok, neboť se prozatím naplňování strategie 
připravuje.

Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace: Neutrální k horizontálnímu principu

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Neutrální k horizontálnímu principu

Rovné příležitosti mužů a žen: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis realizace integrované strategie



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

Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány. 

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg. Plánujeme ovšem provést změnu v příštím 
monitorovaném období- zejména přesunutí termínů vyhlášení výzev na základě potřeb žadatelů v 
území. 

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

Žádná opatření při neplnění ISg nebyla nostelem uplatněna. 

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

Problémy při realizaci strategie máme při práci se systémem MS2014+ (ISKP a CSSF), které nám 
komplikují a združují práci. Vyskytly se chyby při psaní depeší žadatelům i při zadávání při kontrole 
formálních náležitostí a přijatelnosti. Na chyby v systému bylo upozorňováno. Dále se velmi 
protahují termíny ZOZ, což komplikuje realizaci projektů žadatelům, kteří nemájí dostatek času. A 
posledním problémem je nastavení pravidel projektů spolupráce PRV, kde jsou pravidla přiliš 
svázaná a limitovaná a je velmi, velmi obtížné realizovat smysluplné projekty.

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

Riziko: přijetí opatření
-Dodržování zvoleného časového a finančního plánu: pravidelná kontrola realizace projektů 
strategie a jejich včasné a správné naplňování. Avšak nezáleží pouze na nás, ale i na CRR a MMR
-Nedodržení podmínek udržitelnosti u projektů: Příjemce je v podmínkách dotace informován o 
povinnosti dodržet udržitelnost projektu. Pracovníci MAS provádějí kontrolu na místě jak během 
realizace, tak po ukončení projektu.
-Nefunkčnost MS 2014+: Ponechání časové rezervy, ale stejně problémy jsou časté a je složité se 
jich vyvarovat
- Nesplnění milníků: Snaha udělat rychle výzvy s krátkou dobou realizace, ale potřebujeme větší, 
rychlejší součinnost CRR a MMR
- Špatně nastavená pravidla a podmínky - jde o PRV projekty spolupráce, snažíme se komunikovat s 
MZE, aby byla pravidla nastaveny vstřícněji k žadateli. 

Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

Žádné evaluační plány MAS zatím neprovádí. 



Doplňující informace Rádi bychom využili rozšíření o OPŽP.


