
 

 

Zpráva o plnění integrované strategie k 31. 12. 2018 

Údaje jsou platné k datu 31. 12. 2018 

 

1. Identifikace: 

Číslo zprávy: CLLD_16_01_21_04 

Název ISg: CLLD_16_01_21 

Předkladatel: MAS Krušné hory, o. p. s 

IČ: 22691022 

 

2. Sledované období 

Zpráva je předkládána za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 

3. Stav 

ISg s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory 

4. Plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, investičních priorit / aktivit a dle zdroje 

financování 

Dokládáme formou přílohy č. 1 Přehled čerpání finančních prostředků ve sledovaném období, Příloha 

č. 2 Přehled naplňování indikátorů ve sledovaném období.  

Současně dokládáme pro programový rámec PRV Finanční plán – př. č. 7, Indikátorový plán – 

dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2018- př. č. 6 a Indikátorový plán – závazek ke dni 31. 12. 2018- př. 

č. 5 - zpracované na základě podkladů ze SZIF. 

5. Strategie 

5.1 Popis integrovaného nástroje 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory na období 2014 - 2020 

je zásadním koncepčním dokumentem, podle kterého se bude řídit rozvoj území MAS v uvedeném 

období. Je zpracována v souladu s vydanou metodikou a charakterizuje nejvýznamnější pozitiva 

území, který by se měla rozvíjet, i hlavní problémy, které je v území potřeba řešit. Je založena na 

vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje, 

respektující principy udržitelného rozvoje. Pracovní tým společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 

vytvořil tuto Strategii komunitně vedeného místního rozvoje jako střednědobý ucelený strategický 

dokument rozvoje regionu MAS Krušné hory na období let 2014 - 2023. Strategie je výsledkem 

partnerské spolupráce veřejného, soukromého a občanského sektoru a předpokládá široký rozvoj 

území MAS Krušné hory s využitím metody LEADER. 

K tomu, aby byla integrovaná strategie prakticky použitelná a směřovala k dosažení cílů, musí být 

zejména: 

- správně naformulovány cíle, které povedou k naplnění vize a mise, 

- vyjasněny základní aspekty realizace aktivit a projektových záměrů (podrobněji specifikován jejich 

obsah a způsob realizace). 

 

Nastavení strategické části vychází ze zjištěných potřeb regionu, které byly identifikovány v 

analytické části na základě analýz statistických dat i výsledků terénních šetření. Pojmenovává a blíže 

rozpracovává témata, která jsou pro další rozvoj MAS důležitá. 

Základní směry rozvoje MAS jsou stanoveny prostřednictvím mise, vize a strategického cíle rozvoje. 

Tyto hlavní myšlenky jsou pak rozpracovány formou cílů a opatření. 



 

Mise je rámcová představa o smyslu a účelu existence MAS a účelu tvorby její strategie (co a pro 

koho MAS dělá); vyjadřuje tedy základní myšlenku, proč MAS zpracovává svou strategii a co od ní 

očekává. Na základě mid-term evaluace bude pravděpodobně podána žádost o změnu strategie 

v opatřeních IROP, OPZ, PRV 

 

5.2. Přehled vyhlášených výzev 

Programový rámec Program rozvoje venkova (PRV) 

V tomto programovém rámci ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné výzvy. 

 

Operační program zaměstnanost (OP Z)  

Ve sledovaném období byly vyhlášeny 4 výzvy: 

690/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora zaměstnanosti III (5. 9. 2018 – 4. 11. 2018) 

694/03_16_047/CLLD_16_01_021 Prorodinná opatření III (5. 9. 2018 – 4. 11. 2018) 

708/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III 

(17. 9. 2018 – 30. 11. 2018) 

709/03_16_047/CLLD_16_01_021 Sociální podnikání III (17. 9. 2018 – 14. 12. 2018) 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Ve sledovaném období byly vyhlášeny 4 výzvy: 

 

245/06_16_038/CLLD_16_01_021, 12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III (20. 11. 2018 

– 21.1. 2019) 

259/06_16_075/CLLD_16_01_021, 13. výzva MAS krušné hory – IROP – Vzdělávání III (20. 11. 

2018 – 22. 1. 2019) 

042/06_16_073/CLLD_16_01_021, 14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Památky III (22. 11. 2018 

– 31. 1. 2019) 

080/06_16_076/CLLD_16_01_021, 15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS III (30. 11. 2018 – 

31. 1. 2019) 

 

 

Přehled podaných projektů do výzev MAS 

 

OP Z 

Do všech výzev v programovém rámci OPZ byla podána pouze 1 žádost, a to do výzvy Podpora 

zaměstnanosti III. 

Název projektu: Cesta na trh práce 

Žadatel: bfz o. p. s. 

Č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381 

 

IROP 

Vzhledem k termínům ukončení jednotlivých výzev se dá očekávat předkládání projektových žádostí 

v následujícím období. 

 

5.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

IROP 

Opatření 1.2: Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura 

Vyhlášena 1 výzva:  



 

245/06_16_038/CLLD_16_01_021, 12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III (20. 11. 2018 

– 21.1. 2019) 

Vzhledem k termínům ukončení výzev nebyly ve sledovaném období podány žádné projektové 

žádosti.                                                                                                                                                                                         

Realizované projekty - 2  

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. Republiky 

Vybudování cyklostezky - Vysoká Lesov Sadov 

 

Ukončené projekty – 1 

Projekt Chodovská 

 

Opatření 1.3: Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání 

Vyhlášena 1 výzva: 259/06_16_075/CLLD_16_01_021, 13. výzva MAS krušné hory – IROP – 

Vzdělávání III (20. 11. 2018 – 22. 1. 2019) 

Vzhledem k termínům ukončení výzev nebyly ve sledovaném období podány žádné projektové 

žádosti. 

Realizované projekty - 1  

Celková modernizace učeben ZŠ Pernink 

 

Opatření 3.1: Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky 

Vyhlášena 1 výzva: 42/06_16_073/CLLD_16_01_021, 14. výzva MAS Krušné hory – IROP – 

Památky III (22. 11. 2018 – 31. 1. 2019) 

Vzhledem k termínům ukončení výzev nebyly ve sledovaném období podány žádné projektové 

žádosti. 

 

Opatření 2.3: Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva 

Vyhlášena 1 výzva:  80/06_16_076/CLLD_16_01_021, 15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS 

III (30. 11. 2018 – 31. 1. 2019) 

 

Vzhledem k termínům ukončení výzev nebyly ve sledovaném období podány žádné projektové 

žádosti. 

V opatření 1.4. Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – Sociální 

infrastruktura a v opatření 1.5 Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

nebyla výzva vyhlášena z důvodu nezájmu o toto opatření ze strany žadatelů. 

V průběhu sledovaného období se MAS vyjadřovala ke změnám projektů podaných v předchozí 

výzvě v předchozím období 

 

OPZ 

Opatření1.7: Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center 

1 výzva: 708/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních 

center III (17. 9. 2018 – 30. 11. 2018) 

Podané žádosti: 0 (pravděpodobně z důvodu nezájmu žadatelů v území). 

Realizované projekty: 0 

 

Opatření 1.8: Prorodinná opatření 

1 výzva: 694/03_16_047/CLLD_16_01_021 Prorodinná opatření III (5. 9. 2018 – 4. 11. 2018) 

Podané žádosti: 0 (pravděpodobně z důvodu nezájmu žadatelů v území). 



 

Realizované projekty: 1 

Příměstské tábory Hroznětín – Merklín 

 

Opatření 1.9: Sociální podnikání 

1 výzva: 709/03_16_047/CLLD_16_01_021 Sociální podnikání III (17. 9. 2018 – 14. 12. 2018) 

Podané žádosti: 0 (pravděpodobně z důvodu nezájmu žadatelů v území). 

Realizované žádosti: 0 

 

Opatření 4.2: Dostatek pracovních příležitostí 

1 výzva: 690/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora zaměstnanosti III (5. 9. 2018 – 4. 11. 2018) 

Podané žádosti: 1 

Cesta na trh práce (ve schvalovacím procesu) 

Realizované projekty: 1  

Čas na změnu s podporou koučinku 

 

PRV 

Vyhlášené výzvy: 0 

Realizované projekty: 0 

Ukončené projekty: 2 projekty, Fiche 2 

 

 

5.4 Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 

MAS klíčové projekty zatím neplánuje. Pro tuto zprávu nerelevantní. 

 

6. Popis realizace Integrované strategie 

6.1 Informace o dosažených synergických efektech 

V rámci programového rámce IROP, OP Z a PRV synergické efekty mezi projekty zatím nebyly 

generovány. 

 

6.2 Informace o změnách ISg 

 

Ve sledovaném období byly schváleny 2 žádosti o změnu. 

Žádost o změnu č. 2 – podstatná změna – přesun finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními 

v rámci programových rámců v IROP a OPZ, navazující úprava indikátorů v programových 

opatřeních OP Z a IROP a případných milníků IROP.   

Změna byla iniciována výsledky výzev MAS v daných programových opatřeních, dotazníkovým 

šetřením v území MAS. Výsledky ukazují, že žadatelé buď o některá opatření nemají zájem, nebo 

výzvy a jejich finanční alokace nejsou vhodně nastaveny. 

 

6.3 Opatření při neplnění ISg 

Pro sledované období nerelevantní, žádná opatření nebyla uplatněna 

6.4 Popis evaluačních aktivit 



 

Ve sledovaném období proběhla evaluace strategie ve smyslu konfrontace podaných žádostí do 

jednotlivých výzev MAS a předpokladem plnění indikátorů a čerpání finančních prostředků 

v návaznosti na schválené změny strategie, které byly schváleny v minulém sledovacím období. 

V tomto období probíhala příprava na mid term evaluaci, její vlastní realizace proběhne 

v následujícím období. 

6.5 Shrnutí pro veřejnost 

MAS Krušné hory o. p. s za dobu realizace ISg vyhlásila celkem 29 výzev programových rámcích 

OP Z, PRV a IROP, do kterých bylo podáno prozatím 33 projektových žádostí. Z tohoto počtu 

úspěšně prošlo hodnocením MAS 22 žádostí, které byly postoupeny k dalšímu procesu hodnocení na 

ŘO a CRR.  

Aby ISg byla naplňována v souladu s potřebami a zájmem v území, požádala MAS o změnu v 

programových rámcích OP Z a IROP. Změny se týkají naplňování indikátorů a přesun finančních 

prostředků mezi jednotlivými opatřeními v uvedených programových rámcích. Toto vyplynulo 

dotazníkovým šetřením mezi potenciálními žadateli a také ze zájmu o jednotlivé výzvy. Na základě 

evaluace, která bude probíhat v následujícím období bude zřejmé, zda je potřeba realizovat další 

změny strategie, už nyní ale víme, že v programovém rámci PRV budou nutné, v OPZ a IROP 

pravděpodobné. 

Mas bude nadále informovat veřejnost o připravovaných výzvách, pořádat semináře pro žadatele a 

příjemce, poskytovat poradenství potenciálním žadatelům. Za hlavní informační zdroj považujeme 

webové stránky www.mas-krusnehory.cz, dále přenos informací prostřednictvím partnerů a také 

osobní komunikací s možnými žadateli. 

6.6. Informace o problémech v realizaci ISg 

Problém 1. - Nenaplnění programových rámců OP Z a PRV, IROP z důvodu nezájmu partnerů MAS 

a dalších potenciálních žadatelů o dotace. Tak jako v minulém období monitoringu v rámci IROP 

není zájem o podporu v oblasti infrastruktury pro sociální služby a sociálního bydlení a podnikání. 

Naopak převládá zájem o investice v oblasti dopravy a základních škol, kulturního dědictví a 

infrastrukturu IZS. Na tento zájem reagovala MAS vyhlášením 3. kola výzev s modifikovanými 

podmínkami tak, aby lépe vyhovovaly žadatelům a aby současně plnily nastavená kritéria. 

V rámci OPZ je mezi žadateli zájem o Prorodinná opatření (přesto, že nebyl podán žádný projekt, 

víme o potenciálních žadatelích, kteří o toto opatření zájem mají a uvažují o podání žádosti v další 

výzvě) a Podpory zaměstnanosti. Nezájem přetrvává  v oblasti Sociálního podnikání či Podpory 

sociálních, komunitních služeb a komunitních center. 

V oblasti PRV se nezájem projevuje především ve Fichích č. 4, 5, 7 a 8, do kterých žádosti nejsou 

podávány. 

Způsob řešení problému na MAS:                                                                                               

Opatřením je cílená a včasná informovanost v území o připravovaných výzvách MAS a celé 

SCLLD, otevřené poradenství k možnostem výzev. Dalším opatřením je (na základě podaných 

projektových žádostí do jednotlivých výzev a dotazníkového šetření) převod alokací z opatření do 

opatření v rámci programových rámců a úpravou indikátorů na základě podání žádosti o změnu a 

následného schválení ŘO. Možným řešením je také prodloužení termínu vyhlášení výzvy a tím i 

prodloužení termínu příjmu žádostí. 



 

Problém 2. - Dalším problémem je poměrně složitá administrativa v rámci vyhlašování výzev, 

roztříštěnost metodik.  

Způsob řešení problému na MAS:                                                                                                                                              

MAS průběžně sleduje aktuálnost několika zdrojů informací, v případě nejasností konzultuje dotazy 

s okolními MAS nebo s ŘO a metodiky na CRR. 

Problém 3. -  Dalším faktorem, který brání plynulé realizaci strategie, jsou přetrvávající problémy na 

straně ne vždy zcela funkční aplikace MS2014+, kdy je poměrně složité a mnohdy až nemožné 

realizovat vkládání projektových žádostí, jejich vyhodnocování apod.  

Způsob řešení problému na MAS:                                                                                                                                                         

Ze strany MAS probíhá informování ŘO a technické pomoci pomocí konzultace či depeší.  

 

6.7 Informace o potenciálních rizicích realizace ISg 

Rizika, která ve sledovaném období aktuálně ohrožovala realizaci ISg a opatření, která MAS přijala: 

1. Nepřipravenost žadatelů podávat žádosti o podporu 

Opatření – včasná informovanost v území o připravovaných výzvách, osobní informační podpora 

v rámci všech programových rámců, osobní schůzky s potenciálními žadateli, zjišťování reálného 

zájmu mezi žadateli o absorpční kapacitě v území (dotazníkové šetření).  

 

2. Nefunkčnost nebo omezená funkčnost systému MS2014+ 

Opatření – pružné hlášení problémů s CSSF řídícím orgánům nebo technické pomoci. 

 

3. Riziko nenaplnění monitorovacích indikátorů jednotlivých operačních programů 

Opatření - větší osvěta mezi žadateli projektovým manažerem, zjišťování reálného zájmu mezi 

žadateli o absorpční kapacitě v území (dotazníkové šetření) a následné změny SCLLD, úprava 

indikátorů formou žádosti o změnu (OP Z, PRV, IROP)  

 

4. Nedostatečná absorpční kapacita žadatelů 

Opatření - zvýšení informovanosti o výzvách a čerpání finančních prostředků, konzultace projektů, 

informování žadatelů prostřednictvím webu a seminářů o příkladech typových projektů. 

 

5. Nezastupitelnost zaměstnanců  

Opatření - školení zaměstnanců MAS, aby se orientovali nejen ve svém OP, ale i v ostatních OP, 

účast zaměstnanců MAS na seminářích a vzdělávacích akcích v jednotlivých OP, vzájemné sdílení a 

výměna zkušeností v rámci kanceláře MAS. 

 

6. Nedostatečná finanční motivace pracovníků 

Opatření – vyšší finanční ohodnocení zaměstnancům MAS nebo částečné úvazky v různých 

projektech 

 

7. Nejednotné, případně nedostatečně nastavené postupy výběru projektů v OP 

Opatření – evaluace postupů pro hodnocení projektů v praxi po každé výzvě, úpravy a sjednocení, 

případně zjednodušení postupů. 

 

7. Animace strategie CLLD 



 

Ve sledovaném období se uskutečnilo 8 seminářů pro žadatele a příjemce v rámci programových 

rámců IROP a OP Z 

OP Z – pro tento programový rámec byly uskutečněny semináře pro žadatele a příjemce v rámci 

jednotlivých výzev 

- 13. 9. 2018 pro výzvu Podpora zaměstnanosti III 

- 18. 9. 2018 pro výzvu Prorodinná opatření III 

- 27. 9. 2018 pro výzvu Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center III 

- 2. 10. 2018 pro výzvu Sociální podnikání III 

IROP – pro tento programový rámec byly uskutečněny semináře pro žadatele a příjemce v rámci 

jednotlivých výzev 

- 11. 12. 2018 pro 12. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Doprava III 

- 11. 12. 2018 pro 13. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III 

- 13. 12. 2018 pro 14. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Památky III 

- 13. 12. 2018 pro 15. výzvu MAS Krušné hory – IROP – IZS III 

 

 

Ve sledovaném období byly předávány informace o výzvách a činnosti MAS prostřednictvím 

webových stránek MAS, osobním kontaktem či telefonicky. Taktéž byla veřejnost informována 

formou Zpravodaje MAS, který byl pro tyto účely vytvořen a vytištěn. K dispozici je také 

v elektronické podobě na webu MAS. 

 

 

8. Animace MŠ a ZŠ 

Ve sledovaném období byli ředitelé mateřských, základních a uměleckých škol ze strany MAS 

dotazováni na zkušenosti s realizací Šablon I a případnou realizací Šablon II. Elektronicky jim také 

byly předány zkušenosti ze semináře k Šablonám II pořádaném MŠMT. Současně byla nabízena ze 

strany MAS pomoc při přípravě žádosti na Šablony II. Za tímto účelem byl uskutečněn seminář, na 

kterém oslovení ředitelé a zřizovatelé měli možnost získat informace o Šablonách II a nabízené 

pomoci při zpracování žádostí formou konzultací a zajištěním potřebných informací. Seminář se 

konal dne 30. 8. 2018. Účast na tomto semináři byla velice nízká, a proto byly školy průběžně 

informovány o nabídce pomoci s přípravou a orientací v Šablonách II ze strany MAS telefonicky či 

osobní schůzkou. Viz. Tabulka Animace škol. Kancelář MAS za účelem získání informací o 

možnostech čerpání ze Šablon II navštívil zástupce města Hroznětín, který jako zřizovatel ZŠ hledá 

možnosti finanční podpory.  

 

9. Změny v orgánech MAS Krušné hory 

Po volbách v říjnu 2018 došlo ke změně zastupující osoby v kontrolním orgánu u partnera Města 

Ostrov.   

V nejvyšším orgánu MAS došlo ke změně zastupující osoby u Obce Smolné Pece, Obce Nové Hamry, 

u Města Ostrov, Obce Stráže nad Ohří. 

 

10. Indikátory 

Plnění indikátorů za sledované období uvádíme v Příloze č. 2 této zprávy.  

V opatření IROP bylo dosaženo hodnoty 1 u indikátoru 75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě ve Specifickém cíli 1.2 



 

V opatření PRV bylo dosaženo hodnoty 2 u indikátoru 93701 Počet podpořených podniků/příjemců 

ve Fischi 2 


