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Strategie CLLD 

CLLD = komunitně vedený místní rozvoj 

 Integrovaná víceodvětvová strategie místního 
rozvoje umožňující čerpání finančních prostředků z 
různých OP v období 2014–20 (nejde ale o jediný 
způsob, jak mohou aktéři v území finanční 
prostředky čerpat) 

Nositeli jsou MAS 

Venkovské území tvořené obcemi s méně než 25 000 
obyv., celé území mezi 10 a 100 tis. obyv. (v případě 
MAS BV 17 obcí a 13,5 tis. obyv.) 



Vymezení území 



Smysl a cíle Strategie CLLD 

Nezbytný předpoklad k získání dotací v řádu desítek 
až stovek mil. Kč z ESIF pro každou MAS 

 Integrovaný přístup, možnost připravit vzájemně 
provázaný soubor projektů, na které lze reálně získat 
dotaci 

 Zapojení komunity do přípravy strategie 

Možnost financovat režii a administraci zpracování i 
realizace strategie) 

Nutno vyhovět požadavkům definovaným v Dohodě 
o partnerství mezi ČR a EU a v metodickém pokynu 



Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny 

 Doba zpracování: květen 2014 – prosinec 2015 

 Pro celé území MAS (spolku) Brána Vysočiny – 17 měst 
a obcí 

 Zpracovatel: tým pracovníků MAS + externí dodavatel 
SPF Group 



Popis území a zdůvodnění výběru 

Dokončeno 

• vymezení území 

 Zbývá upravit/dokončit 

• administrativní informace o MAS 



Analytická část 

Dokončeno 

• Socioekonomická analýza 

• Vyhodnocení rozvojového potenciálu území 

• Analýza rozvojových problémů a potřeb 

 Zbývá upravit 

• aktualizace dat (ideálně k roku 2014, avšak doporučení 
oponentů uvádí rok 2013, protože strategie je pro 
období 2014–20) 

• doplnění obce Borovník 

• sloučení kapitol analýza problémů a analýza potřeb 

• doplnění informací o MAS do úvodní kapitoly 



Strategická část 

Dokončeno 

• Definování vize, cílů a opatření 

• Vazba na strategické dokumenty 

(analýza a strategie zpětně uvedeny do maximálního souladu) 

 Zbývá upravit 

• formální přestrukturování textu (sloučení kapitol apod.) 

• zpětná revize strategické části po dokončení programových 
rámců 



Strategická část 

 Zbývá zpracovat 

• Popis integrovaných a inovativních rysů strategie 

• Akční plán (vč. programových rámců a indikátorů) 

• Vazba na horizontální témata 

 



Implementační část 

 Zbývá dopracovat (z velké části dáno metodickým 
pokynem – malý prostor pro kreativitu) 

• Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS 

• Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení 
a výběr projektů s uvedením plánované personální 
kapacity 

• Popis animačních aktivit (vč. předpokládaného 
dotazníkového šetření) 

• Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní 
úrovni a přeshraniční spolupráce 

• Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro 
monitoring a evaluaci) 



Přílohy 

 Zpracováno 

• Pozvánky a zápisy z uskutečněných jednání 

 Zbývá dopracovat/shromáždit 

• Pozvánky a zápisy z budoucích jednání 

• Finanční plán a indikátory 

• Mapa území a seznam obcí (stačí pouze vykopírovat z 
textu dokumentu) 

• Popis postupu zapojení komunity do vypracování 
strategie 

• Analýza rizik 

• Čestné prohlášení 

 



Hlavní nadřazené dokumenty 

Výzva 

Uživatelská příručka k informačnímu systému 

Metodické stanovisko 

MPIN a Manuál pro tvorbu SCLLD 

Podklady průběžně rozesílané ŘO OP 



Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny 

 Projednání přípravy strategie 

• 3x řídicí skupina - Rada MAS (10. 9., polovina 
listopadu?, prosinec?) 

• 1x veřejné projednání (polovina listopadu?) 

• 2-3x 4 pracovní skupiny (29.-30.9., konec října?, 
konec listopadu?) 

• klíčové – jednání s jednotlivými ŘO OP (PRV, IROP, 
OPZ, OPVVV) – ideálně e-mailová komunikace a 1-2 
schůzky s každým ŘO 



Pracovní skupiny/témata strategické části 

 Vymezeny 4 pracovní skupiny: 

• Ochrana krajiny, kulturní dědictví, životní prostředí a cestovní 
ruch 

• Zemědělství a podnikání 

• Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 

• Sociální služby 

 Průřezové téma, které dosud nemá ustavenu pracovní 
skupinu: 

• Doprava a infrastruktura 



Strategická část - vize 

Brána Vysočiny – brána ke klidnému životu ve 
zdravém a inspirujícím prostředí 

 

Popsána ve 4 oblastech: 

• vybavenost území, 

• dopravní dostupnost a obslužnost, 

• hospodářství založené na místních zdrojích, 

• zdravé prostředí. 

 

 Stále jde o všeobecnou strategii neomezenou 
možnostmi financování z ESIF prostřednictvím CLLD 

 



Priority a opatření 

Prioritní oblast 1: Ochrana krajiny, kulturní dědictví, 
životní prostředí a cestovní ruch 

• Opatření 1.1: Územní rozvoj 

• Opatření 1.2: Odpadové hospodářství 

• Opatření 1.3: Životní prostředí 

• Opatření 1.4: Energetika 

• Opatření 1.5: Kulturní dědictví 

• Opatření 1.6: Cestovní ruch 

 



Priority a opatření 

Prioritní oblast 2: Zemědělství a podnikání 

• Opatření 2.1: Místní ekonomika a místní trh 

• Opatření 2.2: Hospodářský rozvoj a trh práce 

• Opatření 2.3: Zemědělství 

 



Priority a opatření 

Prioritní oblast 3: Kultura, vzdělávání, sport a volný 
čas 

• Opatření 3.1: Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

• Opatření 3.2: Kultura 

• Opatření 3.3: Sport 

• Opatření 3.4: Spolková činnost 

• Opatření 3.5: Vzdělávání a školství 

 



Priority a opatření 

Prioritní oblast 4: Sociální soudružnost 

• Opatření 4.1: Zdravotnictví 

• Opatření 4.2: Sociální a návazné služby 

 



Priority a opatření 

Prioritní oblast 5: Doprava a infrastruktura 

• Opatření 5:1: Silniční síť 

• Opatření 5.2: Automobilová doprava v sídlech 

• Opatření 5.3: Veřejná doprava 

• Opatření 5.4: Cyklistická doprava 

• Opatření 5.5: Pěší doprava 

 



Finanční alokace 

OP 

Řídicí 

orgán Typ podpory 

Alokace MAS 

BV (mil. Kč) 

Alokace MAS 

ČR (mil. Kč) 

PRV (Program rozvoje venkova) Mze ČR 

projekty indiv. žadatelů 5,692 
3650,000 

projekty spolupráce 0,396 

IROP (Integrovaný regionální operační 

program) MMR ČR 

projekty indiv. žadatelů 18,130 8206,170 

Animace 4,116 1143,614 

Administrace 3,740 301,810 

OP ŽP (Operační program životní prostředí) MŽP ČR projekty indiv. žadatelů 0,000 486,000 

OP Z (Operační program zaměstnanost) MPSV ČR projekty indiv. žadatelů 10,190 1682,160 

OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání) MŠMT ČR animace 
0,576 298,140 

Celkem projekty individuálních žadatelů 34,012 
14024,330 

Celkem projekty spolupráce MAS 0,396 

Celkem režie (animace a administrace) 8,432 1743,564 

Celkem 42,840 15767,894 



Dotazy, diskuse 

Ustavení PS Doprava? 

Klíčový projekt? 

Projekt(y) spolupráce? 

Dotazníkové šetření? 

Termíny dokončení jednotlivých výstupů 

Termíny jednání 

 Zástupci MAS pro jednání s ŘO 


