Modernizace provozovny

Co je CLLD?
Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development, zkráceně
CLLD) je nástroj zaměřený na rozvoj venkovských oblastí. Jeho cílem je přispívat
k vyváženému rozvoji území České republiky.

Výše dotace:

155 912 Kč

Příjemce:

ProNanoTech s.r.o.

Vychází z principů metody LEADER:

Operační program: Program rozvoje
venkova

• veškeré aktivity vycházejí z místní rozvojové strategie zaměřené na dané
venkovské území,

MAS:

• rozvoj je veden místním partnerstvím mezi veřejným a soukromým (tj.
podnikatelským a neziskovým) sektorem, vše je tedy řízeno zdola, z daného území,

Česká Kanada

Projekt na podporu firmy ProNanoTech
byl spuštěn v roce 2018. Firma získala
dotaci ve výši téměř 156 tisíc korun.
Finance byly použity na modernizaci
výroby nanovláken v Jindřichově Hradci.

• místní partnerství mezi sebou spolupracují a vytvářejí sítě,
• rozvoj je založen na integrovaném přístupu spočívajícím v součinnosti
a provázanosti mezi subjekty a projekty z různých sektorů a odvětví
hospodářství,
• při rozvoji jsou uplatňovány inovační postupy a realizovány projekty spolupráce.

O krok napřed

Co je MAS?
MAS neboli Místní akční skupina je otevřené místní partnerství, které v daném
území realizuje CLLD. MAS zastupuje veřejné i soukromé místní socioekonomické
zájmy. Mezi partnery MAS patří např. aktivní obyvatelé území, místní neziskové
organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, školy a vzdělávací
zařízení, obce nebo svazky obcí. Tito všichni se pomocí nástroje CLLD spolupodílí
na rozvoji území, ve kterém žijí.

V rámci realizace SCLLD je možné podpořit široké portfolio vzájemně
provázaných opatření a projektů, což přispívá k řešení komplexních sociálních
a ekonomických problémů venkovských regionů.

1 476 550 Kč

Příjemce:

MAS Hradecký venkov

Operační program: Zaměstnanost
MAS Hradecký venkov podporuje mladé lidi
opouštějící dětský domov v Nechanicích, aby
se začlenili do běžného života a společnosti
na venkově. Projekt propojuje mladé lidi
s potenciálními zaměstnavateli v regionu,
poskytuje poradenství a rozvíjí praktické
dovednosti pro život mimo instituci.

Co je SCLLD?
Strategie CLLD (zkráceně SCLLD) je místní rozvojový strategický dokument, na
základě kterého je v daném území realizován CLLD. Strategii tvoří a její naplňování
řídí MAS, tj. lidé, kteří dané území znají nejlépe. Rozvoj území tedy probíhá na
základě principu „zdola nahoru“, přičemž finální podoba strategie respektuje
potřeby a názory různých zájmových skupin sdružených v rámci MAS. Realizace
SCLLD je finančně podporována z Evropských strukturálních a investičních
fondů.

Výše dotace:

Další zajímavé projekty najdete na www.MistniAkcniSkupiny.cz
Více o CLLD naleznete v publikaci
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
v programovém období 2014–2020
www.dotaceEU.cz/publikace
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MAS NA
ÚZEMÍ ČR

Území MAS je tvořeno správními územími obcí
s méně než 25 tisíci obyvateli. Na území každé
MAS žije 10 až 100 tisíc obyvatel.

90 %

ÚZEMÍ ČR JE PODPOŘENO
PŘES CLLD

CLLD funguje na principech metody LEADER, jejímž
prostřednictvím je zajišťován rozvoj evropského
venkova již od roku 1991.

Schválené strategie CLLD jsou zveřejněny na
webových stránkách jednotlivých MAS a v Databázi
strategií (www.databaze-strategie.cz).

CLLD a Evropské strukturální
a investiční fondy
Řídicí orgány Integrovaného regionálního operačního programu, Programu
rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu
Životní prostředí vyhlašují výzvy pro CLLD, na které navazují výzvy
jednotlivých MAS. Do nich se mohou se svými projekty hlásit koncoví žadatelé,
přičemž výběr projektů na základě předem stanovených kritérií provádí MAS.
Díky zapojení čtyř operačních programů lze v rámci CLLD realizovat tematicky
různorodá opatření, resp. projekty.

Integrovaný regionální operační program

irop.mmr.cz
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Podpora environmentálních
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Koordinaci CLLD
zajišťuje Odbor
regionální politiky
Ministerstva pro místní
rozvoj, který spolupracuje
s řídicími orgány příslušných
programů (Integrovaný regionální operační program, Program
rozvoje venkova, Operační program
Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí) a s Národní sítí MAS ČR,
do níž se MAS dobrovolně sdružují.
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