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Strategie

Popis integrovaného nástroje. 

Tato strategie komunitně vedeného místního rozvoje je zpracována na základě rozhodnutí členů 
MAS Ekoregion Úhlava přispívat ke zvyšování kvality života místních obyvatel i návštěvníků regionu 
při respektování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje, transparentnosti, spolupráce a 
partnerství, při respektování tradičních venkovských hodnot a zachování přírodního a kulturního 
dědictví. 
Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava splňující parametry programu LEADER+ byla založena 
v lednu 2005. Sdružuje zástupce místní samosprávy, podnikatele, místní neziskové organizace a 
aktivní jednotlivce. Všechny aktivity MAS jsou otevřeny široké veřejnosti a místní obyvatelstvo je 
zapojováno do její činnosti prostřednictvím účasti na jednání orgánů MAS, při přípravě 
strategických rozvojových dokumentů a v realizovaných programech také účastí v jednotlivých 
výzvách MAS pro předkládání žádostí o podporu. 
Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava zahrnuje katastry 13 obcí a tvoří kompaktní území na 
jihozápadě Čech při hranici České republiky se Spolkovou republikou Německo v oblasti Šumavy. 
Prostor Ekoregionu Úhlava je vymezen správním územím obcí Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Hamry, 
Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýrsko, Prášily, Srní, Strážov a Železná Ruda. 
Rozloha regionu je 624,38 km2. Na této rozloze žije téměř 14 tisíc obyvatel. Průměrná hustota 
zalidnění je zhruba 22 obyvatel/km2. 

Realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion Úhlava 
směřuje k dosažení následujících rovnocenných strategických cílů.

1. Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu
2. Udržení a zlepšení stavu přírodního bohatství a životního prostředí
3. Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje regionu
4. Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni

Tyto cíle vyplývají ze závěrů analytické části SCLLD MAS Ekoregion Úhlava.



Přehled vyhlášených výzev

V rámci sledovaného období byly vyhhlášeny dvě výzvy v rámci programového rámce Operačního 
programu Zaměstnanost:
Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033
- název výzvy: Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní 
centra - I
- vyhlášena od 30.10.2017 - do 15.1.20108
- do výzvy byly podány dvě žádosti. Obě ke dni zpracování zprávy prošly hodnocením FN a P.
Výzva č. 257/03_16_047/CLLD_16_01_033
- název výzvy: Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Prorodinná opatření - I
- vyhlášena od 30.10.2017 - do 15.12.2017
- do výzvy byla podána jedna žádost, která ke dni zpracování zprávy prošla hodnocením FN a P.

Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

Ve sledovaném období byly vyhlášeny dvě výzvy v progemovém rámci OPZ a připravována výzva v 
programovém rámci PRV a IROP.

Věcný pokrok na úrovni jednotlivých opatření:
 - výzvy vyhlášené v rámci akčního plánu: 1.2.1.1. Rozšíření sociálních služeb a minimalizace socio-
patologických jevů, 3.1.1.1. Podpora tvorby pracovních míst
- výzvy připravované v rámc iakčního plánu: 1.1.1.1. Vytvoření a udržování kvalitní cestní sítě , 
1.1.5.3. Zkvalitnění bytového fondu, 1.2.1.1. Rozšíření sociálních služeb a minimalizace socio-
patologických jevů, 1.2.2.1. Zajištění kvalitního vybavení a infrastruktury pro vzdělávání, 3.1.1.1. 
Podpora tvorby pracovních míst, 3.1.1.3. Modernizace a revitalizace vybavení a infrastruktury pro 
podnikání, 3.1.1.4. Rozvoj podnikání v odvětvích  tradičních pro region s důrazem na místní 
produkty, 1.1.5.2. Systematická podpora rozvoje spektra služeb, 1.3.1.1. Zkvalitnění a rozšíření 
infrastruktury pro cestovní ruch, 1.3.1.2 Podpora rozvoje celoročního cestovního ruchu,  
- výzvy vyhlášené mimo akční plán (Grantový program na podporu malých projektů nestátních 
neziskových organizací): 1.3.2.2. Rozvoj kulturních a společenských aktivit v regionu, 1.3.2.1. 
Zkvalitnění infrastruktury pro kulturní a společenské aktivity, 1.1.5.1. Rozvoj kulturně-sportovních 
aktivit, 

Opatření, kde zatím pokrok nenastal: 1.1.1.2. Podpora regionální veřejné dopravy, 1.1.2.1.Vytvoření 
dostatečné a kvalitní sítě technické infrastruktury, 1.1.3.1. Nastavení systému péče o veřejná 
prostranství, 1.1.4.1.Revitalizace kulturního dědictví, 1.2.1.2. Zkvalitnění péče o seniory, 1.3.1.3. 
Zintenzivnění cílené propagace regionu, 2.1.1.1 Opatření vedoucí k snížení zatěžování životního 
prostředí  lidskou činností, 2.1.1.2 Efektivní a udržitelné využívání energetických zdrojů s 
minimalizací negativních dopadů na životní prostředí, 2.1.1.3. Ekovýchovné vzdělávání veřejnosti, 
2.1.2.1. Opatření pro zachování vodního režimu v krajině a opatření zaměřená na prohlubování 
spolupráce.

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

MAS Ekoregion Úhlava neplánuje v rámci SCLLD realizovat klíčové projekty.

Horizontální principy

Horizontální principy
Vzhledem k tomu, že v rámci realizace SCLLD sice byly vyhlášeny výzvy, ale ještě nezačala realizace 
žádného z předložených projektů konečných žadatelů, nelze vliv realizace SCLLD na horizontální 
principy prozatím hodnotit.

Popis realizace integrované strategie



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

Ve sledovaném období ještě nebyly v realizaci projekty podpořené prostřednictvím MAS Ekoregion 
Úhlava.

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

V rámci sledovaného období nebyla podána žádost o změnu integrované strategie.

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

Ze strany ŘO nebyla žádná opatření uložena.

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

Problémem ve sledovaném období byly zejména nejasnosti v rámci pravidel pro programový rámec 
IROP zejména ve vztahu k tzv. interním postupům MAS, které MAS zpracovala podle původního 
zadání a těsně před předložením k připomínkování byla pravidla (tzv. minimální požadavky) výrazně 
změněna. To zapříčiňuje zdržení ve vyhlášení výzvy v programovém rámci IROP. Dalším problémem 
je složitost a častá technická nefunkčnost monitorovacího systému (častým jeve jsou situace typu 
"nastala neočekávaná chyba" nebo "byl jste odhlášen ze systému" bez zjevné příčiny nebo v 
důsledku nestandardního chování uživatele systému.

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

Potenciálním rizikem realizace integrované strategie je změna absorpční kapacity území v důsledku 
opoždění zahájení realizace integrované strategie. Žadatelé některé projekty zrealizovali z vlastních 
zdrojů, na podporu jiných projektů již požádali přímo v jednotlivých operačních programech. MAS 
Ekoregion Úhlava toto riziko maximálně snižuje kontinuální animační prací s potenciálními žadateli v 
území zejména aktivním vyhledáváním nových projektových záměrů a informováním o možnostech 
podpory prostřednictvím MAS.

Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

Ve sledovaném období neproběhly žádné evaluační aktivity.

Doplňující informace MAS nemá doplňující informace.




