Příloha č. 1 Zprávy o plnění ISg
Opatření 1.1.1 (fiche):

Podpora zemědělského podnikání

Vazba na Program rozvoje venkova
První výzva s provazbou na Program rozvoje venkova, která obsahovala všechny 4 fiche SCLLD v rámci
operace 19.2.1, byla vyhlášena dne 13. 06. 2018 s termínem ukončení přijmu žádostí o dotace dne
18. 07. 2018. Na základě výsledného stavu počtu podaných projektových žádostí bylo zjištěno,
že nastavení principů pro určení preferenčních kritérií v programovém rámci neodpovídá potřebám
území. Dne 28. 11. 2018 proto zasedala pracovní skupina zemědělských a ostatních podnikatelů,
která se zabývala budoucí úpravou podmínek SCLLD z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů
v území MAS Naděje. Změna je nyní v konzultačním procesu s řídícím orgánem.
Opatření 1.1.2 (fiche):

Podpora zpracování zemědělských produktů

Vazba na Program rozvoje venkova
První výzva s provazbou na Program rozvoje venkova, která obsahovala všechny 4 fiche SCLLD v rámci
operace 19.2.1, byla vyhlášena dne 13. 06. 2018 s termínem ukončení přijmu žádostí o dotace dne
18. 07. 2018. Na základě výsledného stavu počtu podaných projektových žádostí bylo zjištěno,
že nastavení principů pro určení preferenčních kritérií v programovém rámci neodpovídá potřebám
území. Dne 28. 11. 2018 proto zasedala pracovní skupina zemědělských a ostatních podnikatelů,
která se zabývala budoucí úpravou podmínek SCLLD z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů
v území MAS Naděje. Změna je nyní v konzultačním procesu s řídícím orgánem.
Opatření 1.1.3 (fiche):

Rozvoj nezemědělského podnikání

Vazba na Program rozvoje venkova
První výzva s provazbou na Program rozvoje venkova, která obsahovala všechny 4 fiche SCLLD v rámci
operace 19.2.1, byla vyhlášena dne 13. 06. 2018 s termínem ukončení přijmu žádostí o dotace dne
18. 07. 2018. Na základě výsledného stavu počtu podaných projektových žádostí bylo zjištěno,
že nastavení principů pro určení preferenčních kritérií v programovém rámci neodpovídá potřebám
území. Dne 28. 11. 2018 proto zasedala pracovní skupina zemědělských a ostatních podnikatelů,
která se zabývala budoucí úpravou podmínek SCLLD z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů
v území MAS Naděje. Změna je nyní v konzultačním procesu s řídícím orgánem.
Opatření 1.1.4 (fiche):

Předávání znalostí a zkušeností

Vazba na Program rozvoje venkova
První výzva s provazbou na Program rozvoje venkova, která obsahovala všechny 4 fiche SCLLD v rámci
operace 19.2.1, byla vyhlášena dne 13. 06. 2018 s termínem ukončení přijmu žádostí o dotace dne
18. 07. 2018. Na základě výsledného stavu počtu podaných projektových žádostí bylo zjištěno,
že nastavení principů pro určení preferenčních kritérií v programovém rámci neodpovídá potřebám
území. Dne 28. 11. 2018 proto zasedala pracovní skupina zemědělských a ostatních podnikatelů,
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která se zabývala budoucí úpravou podmínek SCLLD z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů
v území MAS Naděje. Změna je nyní v konzultačním procesu s řídícím orgánem.
Opatření 1.1.5:

Podpora sociálního podnikání – investice

Vazba na Integrovaný regionální operační program
Výzva na předkládání projektových žádostí na podporu tohoto opatření byla vyhlášena 11. 06. 2018
s prodlouženým termínem ukončení příjmu žádostí o podporu dne 07. 09. 2018. Přijata byla jedna jediná
žádost, která úspěšně prošla interním procesem hodnocení a výběru ze strany MAS Naděje. Žadatel
následně podal ke konci roku žádost o podporu i v rámci opatření „Podpora sociálního podnikání –
provoz“ s provazbou na Operační program Zaměstnanost, čímž je předběžně zajištěn synergický efekt
mezi opatřením č. 1.1.5 a opatřením č. 1.1.6. Výzva na podporu opatření SCLLD bude v roce 2019
vyhlášena opakovaně.
Vzhledem k nutnosti úpravy finančního plánu SCLLD související s kurzovními rozdíly (CZK/EUR) v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu dojde s největší pravděpodobností ke snížení finanční
alokace na opatření ve výši 1,5 mil. Kč. Tato úprava podléhá schválení rozhodovacího a nejvyššího
orgánu MAS.
Opatření 1.1.6:

Podpora sociálního podnikání – provoz

Vazba na Operační program Zaměstnanost
Výzva byla vyhlášena v roce 2018 již podruhé (první zcela neúspěšná) dne 17. 09. 2018 s prodlouženým
termínem ukončení příjmu žádostí o podporu dne 31. 12. 2018. MAS Naděje eviduje dvě žádosti
o podporu, které jsou nyní předmětem interního procesu hodnocení a výběru ze strany MAS.
Jedna z těchto žádostí byla podpořena v rámci opatření na podporu sociálního podnikání s provazbou
na Integrovaný regionální operační program a daří se tak předběžně naplňovat indikátory SCLLD
stanovené s předpokladem a zájmem na podpoře vzniku dvou sociálních podniků v území MAS Naděje.
Výzva na podporu opatření SCLLD bude v roce 2019 vyhlášena opakovaně.
Opatření 1.2.1:

Podpora lokální zaměstnanosti

Vazba na Operační program Zaměstnanost
Výzva pro předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena již v 11/2017. K dnešnímu datu MAS Naděje
tedy eviduje jednu projektovou žádost, která úspěšně prošla všemi fázemi hodnocení vč. závěrečného
ověření způsobilosti projektu ze strany řídícího orgánu. V rámci opatření tak vznikl částečný převis
finanční alokace, který však nemohl uspokojit nového dalšího potenciálního žadatele o podporu.
Rozhodovací a nejvyšší orgán proto rozhodl o převodu finanční alokace na podporu opatření č. 1.2.2
Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti. Změna SCLLD se nyní připravuje.
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Opatření 1.2.2:

Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti

Vazba na Operační program Zaměstnanost
Výzva pro předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena již v 11/2017 a podpořila vznik dětské skupiny
v Oseku. Projekt je nyní již „pod právním aktem“. Výzva byla poté vyhlášena opakovaně dne 07. 08.
2018 s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu dne 07. 11. 2018 a zacílením na podporu
příměstských táborů tak, aby bylo zajištěno plnění indikátorového plánu SCLLD. MAS Naděje k dnešnímu
dni eviduje jednu žádost o podporu, která je nyní předmětem interního procesu hodnocení a výběru
ze strany MAS. V rámci opatření došlo k navýšení finančních prostředků způsobené převodem finanční
alokace z opatření č. 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti. Tato akce byla schválena rozhodovacím
i nejvyšších orgánem MAS Naděje. Změna SCLLD je nyní předmětem přípravy a konzultace s řídícím
orgánem.
Opatření 2.1.1:

Kvalitní školy pro všechny

Vazba na Integrovaný regionální operační program
Vzhledem ke zpoždění při tvorbě strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání I pro ORP Most
a Litvínov (MAS Naděje členem řídícího výboru) a zároveň ve vztahu k průtahům kontrolního procesu
byla výzva na podporu opatření SCLLD vyhlášena až dne 12. 10. 2018 s termínem ukončení příjmu
žádostí o podporu dne 31. 12. 2018. K dnešnímu dni MAS Naděje eviduje tři projektové žádosti,
které budou nyní předmětem interního procesu hodnocení a výběru ze strany MAS. Výzva na podporu
opatření SCLLD bude v roce 2019 vyhlášena opakovaně.
K realizaci tohoto opatření zřejmě velmi přispěje i skutečnost, že MAS Naděje je nositelem projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ ve spolupráci s městem Litvínov (partner
s finančním příspěvkem). Dále je MAS Naděje členem Řídícího výboru a Pracovní skupiny Financování
pro místní akční plán rozvoje vzdělávání II v rámci ORP Most.
Cílem MAS Naděje pro nadcházející období bude zaměřit se a zintenzivnit spolupráci v rámci animace
škol a školských zařízení související s pomocí při realizaci projektů zjednodušeného vykazování,
tzv. šablony I a II.
Opatření 2.2.1:

Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou

Vazba na Integrovaný regionální operační program
Výzva byla vyhlášena ke dni 11. 06. 2018 s prodlouženým termínem ukončení příjmu žádostí o podporu
dne 30. 09. 2018. Přijaty byly dvě žádosti o podporu, které jsou nyní ve fázi výběru projektů ze strany
rozhodovacího orgánu MAS. Výzva na podporu opatření SCLLD bude v roce 2019 vyhlášena opakovaně.
Vzhledem k nutnosti úpravy finančního plánu SCLLD související s kurzovními rozdíly (CZK/EUR) v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu dojde s největší pravděpodobností ke snížení finanční
alokace na opatření ve výši 1 mil. Kč. Tato úprava podléhá schválení rozhodovacího a nejvyššího orgánu
MAS.
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Opatření 2.2.2:

Místní komunikace a veřejná prostranství

Národní, vlastní, nadační zdroje
Veškeré zajímavé dotčené dotační tituly jsou zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích
MAS Naděje o.p.s. Popř. zaslány řízenou e-mailovou zprávou na kancelář obce.
I zde je pokrok, protože požadavek Národní sítě MAS České republiky byl akceptován a mělo by dojít
v modifikaci Programového dokumentu PRV ve věci schválení vybraných aktivit čl. 20 v operaci 19.2.1
jako jsou např. veřejná prostranství v centru obcí. Předpokládaná implementace se očekává v roce 2019
s využitím stávající finanční alokace pro programový rámec PRV. Určitý překryv je zde i s Operačním
programem OPŽP, kde Monitorovací výbor OPŽP schválil rozšíření podporovaných aktivit s příspěvkem
finanční alokace 10 mil na MAS. Při zjišťování absorpční kapacity v území byl zjištěn největší zájem
ze strany obcí o aktivitu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“, proto bylo opatření
prostřednictvím žádosti o změnu SCLLD přidáno do realizace.
Opatření 2.3.1:

Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice

Vazba na Integrovaný regionální operační program
MAS Naděje je partnerem bez finančního příspěvku v rámci projektu „Rozvoj a podpora procesů
komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most“, jehož nositelem je Statuární město Most.
Projekt je realizován v období od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2020. V rámci projektu MAS Naděje mapuje
a do komunitního plánování přenáší potřeby malých obcí na daném území. Pracovníci MAS Naděje jsou
také členy jednotlivých pracovních skupin zpracovávající podklady pro střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v rámci Ústeckého kraje vč. akčního plánu na příslušný kalendářní rok.
Výzva na podporu opatření SCLLD bude v roce 2019 vyhlášena opakovaně.
Vzhledem k nutnosti úpravy finančního plánu SCLLD související s kurzovními rozdíly (CZK/EUR) v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu dojde s největší pravděpodobností ke snížení finanční
alokace na opatření ve výši 322.585,00 Kč. Tato úprava podléhá schválení rozhodovacího a nejvyššího
orgánu MAS.
Opatření 2.3.2:

Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz

Vazba na Operační program Zaměstnanost
MAS Naděje je partnerem bez finančního příspěvku v rámci projektu „Rozvoj a podpora procesů
komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most“, jehož nositelem je Statuární město Most.
Projekt je realizován v období od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2020. V rámci projektu MAS Naděje mapuje
a do komunitního plánování přenáší potřeby malých obcí na daném území. Pracovníci MAS Naděje jsou
také členy jednotlivých pracovních skupin zpracovávající podklady pro střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v rámci Ústeckého kraje vč. akčního plánu na příslušný kalendářní rok.
Výzva byla vyhlášena 26. 03. 2018, avšak neúspěšně. MAS Naděje o.p.s. zanimovala své území z důvodu
zjištění absorpční kapacity projektů v území, a výzva byla vyhlášena opakovaně dne 06. 09. 2018
s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu dne 06. 12. 2018. Výstupem je obrovský převis
projektových žádostí, které jsou nyní předmětem interního procesu hodnocení a výběru ze strany MAS.
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Opatření 2.3.3:

Žijeme pospolu

Národní, vlastní, nadační zdroje
Veškeré zajímavé dotčené dotační tituly jsou zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích
MAS Naděje o.p.s. Popř. zaslány řízenou e-mailovou zprávou na kancelář obce. Kancelář také subjektům
v území nabízí možnost prezentace prostřednictvím vlastních webových stránek či sdílením příspěvků
prostřednictvím sociálních sítí.
Krajské síti MAS Ústeckého kraje, jejíž je také MAS Naděje členem, se podařilo vyjednat s Ústeckým
kraji vlastní dotační titul na podporu komunitního života na venkově. Výsledkem je cca 500 tis. Kč
podpora pro území MAS Naděje s cílem podpořit např. spolkovou činnost, kulturní, sportovní akce, nebo
obnovu a údržbu veřejného prostoru či sportovního vybavení.
Pracovník MAS Naděje se v II. polovině roku 2018 stal členem pracovní skupiny CHYTRÝ VENKOV
při Národní síti MAS České republiky.
Opatření 2.4.1:

Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

Vazba na Integrovaný regionální operační program
Vzhledem k tomu, že ze tří projektových žádostí doporučených ze strany MAS k financování jedna
neprošla závěrečným ověřením způsobilosti, bude výzva na podporu opatření vyhlášena opakovaně
v I. Q roku 2019.
Opatření 2.5.1:

Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví

Národní, vlastní, nadační zdroje
Veškeré zajímavé dotčené dotační tituly jsou zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích
MAS Naděje o.p.s. Popř. zaslány řízenou e-mailovou zprávou na kancelář obce.
Požadavek Národní sítě MAS České republiky na modifikaci Programového dokumentu PRV ve věci
schválení vybraných aktivit čl. 20 v operaci 19.2.1 jako jsou např. kulturní objekty a prvky, místní muzea
a expozice byl akceptován. Předpokládaná implementace se očekává v roce 2019 s využitím stávající
finanční alokace pro programový rámec PRV.
Opatření 2.6.1:

Dotační poradenství pro občanskou vybavenost v oblasti
kultury, sportu apod.

Národní, vlastní zdroje
Veškeré zajímavé dotčené dotační tituly jsou zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích
MAS Naděje o.p.s. Popř. zaslány řízenou e-mailovou zprávou na kancelář obce.
Požadavek Národní sítě MAS České republiky na modifikaci Programového dokumentu PRV ve věci
schválení vybraných aktivit čl. 20 v operaci 19.2.1 jako jsou např. kulturní infrastruktura, zázemí
pro sport, spolkovou činnost, práci s mládeží a volnočasové aktivity byl akceptován. Předpokládaná
implementace se očekává v roce 2019 s využitím stávající finanční alokace pro programový rámec PRV.
Krajské síti MAS Ústeckého kraje, jejíž je také MAS Naděje členem, se podařilo vyjednat s Ústeckým
kraji vlastní dotační titul na podporu komunitního života na venkově. Výsledkem je cca 500 tis. Kč
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podpora pro území MAS Naděje s cílem podpořit např. spolkovou činnost, kulturní, sportovní akce, nebo
obnovu a údržbu veřejného prostoru či sportovního vybavení.
Opatření 2.7.1:

Podpora spolupráce subjektů v území

Národní, vlastní zdroje
MAS Naděje o.p.s. je partnerem bez finančního příspěvku Statutárního města most v projektu „Rozvoj
a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most“. MAS Naděje o.p.s.
proto mapuje a do IV. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb přenáší potřeby malých obcí tak,
aby byly zohledněny potřeby celého území ORP Most.
MAS Naděje o.p.s. je členem Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s., Okresní hospodářské komory
Most, Centra regionálního rozvoje, z.s. a Platformy NNO.
Účastní se několika pracovních skupin jako jsou pracovní skupiny při aktualizaci Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji, Ekonomický rozvoj při Regionální stálé konferenci nebo Pánevní
oblast při Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
Opatření 2.7.2 (fiche):

Podpora spolupráce mezi MAS

Vazba na Program rozvoje venkova
MAS Naděje o.p.s. je členem Krajské sítě MAS Ústeckého kraje a Národní sítě MAS České republiky.
MAS Naděje o.p.s. by dle akčního a finančního plánu SCLLD měla realizovat 2 projekty spolupráce
mezi MAS. První projekt bude s největší pravděpodobností realizován s MAS Ústeckého kraje a sice MAS
Labské skály, MAS Český sever a MAS Vladař se zaměřením na podporu místní produkce, místních trhů,
setkávání občanů venkova a předávání zkušeností. Druhý projekt bude s největší pravděpodobností
zaměřen na monitoring a evaluaci SCLLD v rámci celého Ústeckého kraje a společného
a koordinovaného přístupu ve věci naplňování strategií. V současné době se však stále vyjednává
o podmínkách PRV vztahující se k operaci 19.3.1.
Opatření 2.7.3:

Podpora přeshraniční spolupráce

Národní, vlastní zdroje, program přeshraniční spolupráce
MAS Naděje o.p.s. je členem pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce při Národní síti MAS České
republiky.
V 08/2018 se zástupce MAS Naděje zúčastnil výjezdního zasedání za výměnou zkušeností a příkladů
dobré praxe do Itálie.
V 12/2018 se zástupci MAS Naděje zúčastnili výjezdního zasedání za navázáním spolupráce mezi MAS
a výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe do Chorvatska.
Probíhá dialog s Euroregionem Krušnohoří/Euroregion Erzgebirge o možnostech průniku mezi aktivitami
obou organizací, případného členství či podpisu Memoranda o spolupráci.
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Opatření 2.8.1:

Podpora cestovního ruchu

Národní, vlastní zdroje
Veškeré zajímavé dotčené dotační tituly jsou zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích
MAS Naděje o.p.s. Popř. zaslány řízenou e-mailovou zprávou na kancelář obce.
Opatření 3.1.1:

Výsadba dřevin

Vazba na Operační program Životní prostředí
Výzva byla neúspěšné vyhlášena 23. 01. 2018. Proto byla vyhlášena opakovaně dne 16. 05. 2018. Příjem
žádostí o podporu byl opět neúspěšný. MAS Naděje vyhlásí výzvu ještě naposled v roce 2019.
Poté by zřejmě požádala o převedení alokace na opatření „Revitalizace sídlení zeleně“, kde předpokládá
převis projektových žádostí.
Opatření 3.1.2:

Revitalizace sídlení zeleně

Vazba na Operační program Životní prostředí
Opatření bylo přidáno prostřednictvím změnového hlášení SCLLD do realizace.

Výzva na podporu

opatření SCLLD bude vyhlášena v 02/2019. Na základě dotazníkového šetření byly identifikovány
projektové záměry jednotlivých obcí MAS Naděje o.p.s. a nyní probíhá jejich konzultace.
Opatření 3.2.1:

Osvěta v oblasti lokálního čištění odpadních vod,
obnovitelných zdrojů, úspory energie a nakládání s odpady

Národní, vlastní zdroje
Pracovník MAS Naděje se v II. polovině roku 2018 stal členem pracovní skupiny ENVIRO při Národní síti
MAS České republiky.
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