
 

 

Zpráva o plnění integrované strategie k 31. 12. 2019 

Údaje jsou platné k datu 31. 12. 2019 

 

1. Identifikace: 

Číslo zprávy: CLLD_16_01_21_06 

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. 2019 – 31. 12. 2019 

 

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 v rámci programového rámce OP Z a IROP. 

Současně dokládáme pro programový rámec PRV Finanční plán – dosažená hodnota ke dni 

31.12.2019 př. č. 6 zpracovaný 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 zrealizované mid-term evaluace k 31. 12. 2018 byla podána žádost o změnu 

strategie v opatřeních IROP a již o schválena, v PRV je žádost o změnu podána a je v procesu 

schvalování a v OZP ŘO akceptovány finanční přesuny. 

 

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 následující výzvy 

 

Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center IV 

č. výzvy A50/03_16_047/CLLD_16_01_021 (24. 9. 2019 – 31.10.2019) 

 

Podpora zaměstnanosti IV 

č. výzvy A51/03_16_047/CLLD_16_01_021 (24. 9. 2019 – 31.10.2019) 

 

Prorodinná opatření IV 

č. výzvy A49/03_16_047/CLLD_16_01_021 (24. 9. 2019 – 31.10.2019) 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Ve sledovaném období neprobíhaly žádné výzvy 

 

Přehled podaných projektů do výzev MAS 

 

OP Z 

 

Do podaných výzev OPZ byly podány následující žádosti 

 

Máma s velkým M, žadatel bfz, o. p. s. 

č. proj. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/015754 

 

Příměstské tábory Hroznětín + Meklín II, žadatel Město Hroznětín 

č. proj. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/015735 

 

Příměstské tábory MAS Krušné hory, žadatel MAS Krušné hory, o. p. s. 

č. proj. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/015750 

 

Dětská skupina Žabička, Dětské centrum Žabička, z. s. 

č. proj. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/015766 

 

Celková částka finančních prostředků v podaných žádostech činí 5. 876. 561,-Kč 

 

 



 

IROP 

Jelikož ve sledovaném období neprobíhaly žádné výzvy IROP, nebyly podány žádné projekty. 

 

PRV 

Ve sledovaném období nebyly v souvislosti s nulovým počtem vyhlášených výzev podány žádné 

projekty 

 

5.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

 

V rámci programového rámce IROP  

Názvy opatření: 

OP1.2 Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura 

OP 1.3 Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání 

OP1.4 Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální 

infrastruktura 

OP1.5 Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

OP 2.3 Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva 

OP 3.1. Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky 

 

 

Ve sledovaném období 

Opatření počet 

podaných 

projektů 

počet 

schválených 

projektů 

počet 

realizo-

vaných 

projektů 

počet 

ukončených 

projektů 

odůvodnění absence 

projektů 

OP1.2  0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 1 2  

OP 1.3  0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

1 0 1  

OP1.4  0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva, 

na již vypsané výzvy nebyl 

podán žádný projekt, o toto 

opatření není zájem ze 

strany žadatelů – řešeno 

v rámci evaluace strategie 

OP1.5  0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva, 

v minulém období podán 

jeden projekt – byl stažen 

žadatelem 

OP 2.3  0 1 0 0  



 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

OP 3.1.  0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 1 0  

 

 

V rámci programového rámce IROP byla ve sledovaném období protokolem z 8. srpna 2019 

ukončena kontrola č. j.: MMR-26240/2019-26/1 ze strany MMR, kdy předmětem kontroly byl proces 

hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS Krušné hory, o. p. s. v IROP a plnění podmínek 

vyplývajících ze Standardů pro přijatelnost MAS, kap. 4.3, s výjimkou podmínek 4.3.5.3.v 

stanovených v Metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014 – 2020.  

 

Do konce sledovaného období bylo v rámci programového opatření IROP vyčerpáno: 13.374.145,11 

Kč (CZV) 

Opatření 1.2 – 10.882.952,51 Kč (CZV) 

Opatření 4.2 – 2.491.192,60 Kč (CZV) 

 

V rámci programového rámce OPZ 

Názvy opatření: 

OP 1.7 -  Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center 

OP 1.8 – Prorodinná opatření 

OP 1.9 – Sociální podnikání 

OP 4.2 – Dostatek pracovních příležitostí 

 

Ve sledovaném období 

Opatření počet 

podaných 

projektů 

počet 

schválených 

projektů 

počet 

realizo-

vaných 

projektů 

počet 

ukončených 

projektů 

odůvodnění absence 

projektů 

OP 1.7 0 0 0 0 O toto opatření není mezi 

žadateli zájem, výzva byla 

vyhlášena bez odezvy 

možných žadatelů, ani 

z minulých období není 

žádná reflexe 

OP 1.8 3 0 1 0  

OP 1.9 0 0 0 0 Z důvodu nezájmu mezi 

žadateli byly finance 

rozděleny do ostatních 

opatření a výzva nebyla 

vyhlašována 

OP 4.2 1 0 2 0  

 



 

 

 

Do konce sledovaného období bylo v rámci programového rámce OPZ vyčerpáno celkem: 

1.253.410,15 Kč (CZV) 

Prorodinná opatření – 76.113,90 Kč (CZV) 

Podpora zaměstnanosti – 1.177.296,25 Kč (CZV) 

 

V rámci programového rámce PRV  

Ve sledovaném období probíhala administrace a realizace podaných žádostí v roce 2018 jak ze strany 

SZIF, žadatele, tak ze strany MAS.  

Ve sledovaném období 

Opatření počet 

podaných 

projektů 

počet 

schválených 

projektů 

počet 

realizo-

vaných 

projektů 

počet 

ukončených 

projektů 

odůvodnění absence 

projektů 

OP 3.2 

F8 

0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva 

na již vypsané výzvy nebyl 

podán žádný projekt, o toto 

opatření není zájem ze 

strany žadatelů – řešeno 

v rámci evaluace strategie 

OP 4.1 

F2 

0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 7 2 ukončená 

administrace 

ze strany 

SZIF 

v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva, 

realizované projekty jsou 

z výzvy z roku 2018 

OP 4.1 

F3 

0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva,  

OP 4.1 

F4 
0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva, na 

již dříve vypsané výzvy 

nebyl podán žádný projekt, o 

toto opatření není zájem ze 

strany žadatelů – řešeno 

v rámci evaluace strategie 

OP 4.1 

F5 

0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva, na 

již dříve vypsané výzvy 

nebyl podán žádný projekt, o 

toto opatření není zájem ze 

strany žadatelů – řešeno 

v rámci evaluace strategie 

OP 4.1 

F6 

 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 4 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva, 

realizované projekty jsou 

z výzvy roku 2018 



 

OP 4.3 

F7 

 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva) 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva, na 

již dříve vypsané výzvy 

nebyl podán žádný projekt, o 

toto opatření není zájem ze 

strany žadatelů – řešeno 

v rámci evaluace strategie 

OP 5.4 
F1 
 

 

0 
 (v uvedeném 

období nebyla 

v opatření 

vypsána výzva 

0 0 0 v uvedeném období nebyla 

v opatření vypsána výzva 

 

 

Do konce sledovaného období bylo v rámci PRV vyčerpáno 4. 041. 452,-Kč 

 

 

5.4 Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 

MAS podala žádost o dotaci do výzvy MAS v OPZ na projekt Příměstské tábory MAS. 

 

6. Popis realizace Integrované strategie 

6.1 Informace o dosažených synergických efektech 

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

generovány. 

 

6.2 Informace o změnách ISg 

 

Ve sledovaném období byla schválena 1 žádost o změnu a 1 je stále v administraci. 

Žádost o změnu č. 5 týkající se změny partnerů MAS a členů Výběrové komise – červen 2019 

Na základě projeveného nezájmu některých z partnerů o setrvání v řadách partnerů MAS Krušné hory 

bylo na základě podané žádosti ukončeno jejich členství, u některých partnerů došlo ke změně 

zastoupení konkrétní osobou. V souvislosti s odchodem některých partnerů byli osloveni potenciální 

partneři, z nichž vzešla nová partnerství. Tato žádost byla schválena Řídícím orgánem dne 15. 7. 2019 

Žádost o změnu č. 6 týkající se finančních přesunů v programovém rámci PRV – červenec 2019 

Na základě mid-term evaluace a již proběhlých 2 kol výzev byly navrženy přesuny finančních 

prostředků v programovém rámci PRV a současně zavedení článku 20 Programu rozvoje venkova, 

který rozšiřuje možnost dotačních příležitostí především pro obce. Součástí této žádosti je také 

rozšíření území MAS Krušné hory o obce Doupovské Hradiště. 

Tato žádost o změnu je stále ve schvalovacím procesu ze strany Řídícího orgánu 

 

6.3 Opatření při neplnění ISg 

Pro sledované období nerelevantní, žádná opatření nebyla uplatněna 

6.4 Popis evaluačních aktivit 



 

V tomto období neprobíhaly žádné evaluační aktivity, kromě běžného monitoringu naplňování 

indikátorů, čerpání finančních prostředků v jednotlivých programových rámcích. 

6.5 Shrnutí pro veřejnost 

MAS Krušné hory o. p. s za dobu realizace ISg vyhlásila celkem 32 výzev programových rámcích 

OPZ, PRV a IROP, do kterých bylo podáno 41 projektových žádostí. Z tohoto počtu úspěšně prošlo 

hodnocením MAS 26 žádostí, které byly postoupeny k dalšímu procesu hodnocení na ŘO a CRR. 

V současné době je realizováno 11 projektů (4 IROP, 3 OPZ, 11 PRV), 4 žádosti jsou v procesu 

věcného hodnocení. 

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

programovém rámci PRV. Změny se týkají naplňování indikátorů a přesunu finančních prostředků 

mezi jednotlivými opatřeními. Toto vyplynulo především z již vyhlášených kol výzev a výsledky 

mid-term evaluace. V současné době tato změna prochází schvalovacím procesem. 

Mas bude nadále informovat veřejnost o případných dalších výzvách a s nimi související 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. Stále, dle zjištění MAS převládá zájem o investice v oblasti 

dopravy a základních škol. Na tento zájem reagovala MAS přípravou 4. kola výzev s modifikovanými 

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

V rámci OPZ není mezi žadateli zájem o opatření Sociální komunitní služby a komunitní centra, 

z tohoto důvodu byla ponížena alokace výzvy v tomto opatření, aby mohla být alokace naopak 

navýšena v ostatních opatřeních programového rámce OPZ. 

V oblasti PRV se nezájem projevuje především ve Fichích č. 1, 4, 5, 7 a 8, do kterých žádosti nejsou 

podávány. Tyto Fiche byly v žádosti o změnu strategie zrušeny, finanční prostředky převedeny do 

Fichí, o které je zájem. Bohužel administrace změny je poměrně náročnou záležitostí a stále probíhá. 

Způsob řešení problému na MAS:                                                                                                                  

Opatřením do dalšího období je cílená a včasná informovanost v území o připravovaných výzvách 

MAS a celé SCLLD, otevřené poradenství k možnostem výzev. 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. Je také 

vhodné pracovat s dostatečnou časovou rezervou pro případ, kdy je systém nefunkční, aby 

nedocházelo k časovému presu. 

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 

Informace o činnosti MAS jsou předávány především prostřednictvím webových stránek MAS, 

osobním kontaktem či telefonicky. MAS také vydala další číslo Zpravodaje a publikuje v Ostrovském 

měsíčníku. 

 

 

8. Animace MŠ a ZŠ 

 

Ve sledovaném období byly ředitelům mateřských, základních a uměleckých škol ze strany MAS 

přenášeny informace týkající se odpovědí na nejčastější otázky k šablonám, naplňování indikátorů 



 

v šablonách a řešení v případě jejich nenaplňování. MAS také pracovala s přehledovými tabulkami 

škol zapojených do Šablon a výběru konkrétních šablon. Některé ze škol, např. ZŠ a MŠ Jáchymov, 

ZUŠ Ostrov byly poskytnuty krátké konzultace k vykazování aktivit, práce v administrativním 

systému. Vzhledem k tomu, že školy si Šablony zpracovávaly samy nebo prostřednictvím různých 

agentur, je zájem o informace k Šablonám ze strany MAS minimální. 

 

 

9. Změny v orgánech MAS Krušné hory 

K 31. 12. 2019 ukončilo členství 6 partnerů na základě podané žádosti. Byli osloveni dva potenciální 

noví partneři, kteří již podepsali smlouvy a jsou schváleni orgány MAS. Jejich členství je platné ke 

dni 1. 1. 2020, viz příloha č. 4 Seznam partnerů 

 

10. Indikátory 

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

V Programovém rámci OPZ: 

62600 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti. – 3 

 

V Programovém rámci IROP: 

7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě - 2 

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení - 1 

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - 540 
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