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SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a
administrativních schopností MAS.
MAS Strážnicko, z.s.
Realizace: 2015 – 2023
Smyslem projektu je zabezpečit chod MAS Strážnicko, z. s., při přípravě a realizaci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje v letech 2015 až 2023. Prostřednictvím projektu budou spolufinancovány
aktivity spojené zejména s přípravou a realizací výzev MAS, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem
projektů, monitorováním a evaluací SCLLD MAS Strážnicko. V souvislosti s realizací projektu bude
pořízeno nezbytné provozní výdaje a vybavení a hrazeny mzdy zaměstnanců realizující aktivity SCLLD
MAS.
Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko
(dále
"SCLLD")
a
posílení
kapacit
komunitně
vedeného
místního
rozvoje,
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS,
budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel
venkovského regionu. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou
k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti
do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.
1) Přípravné, podpůrné činnosti – příprava a úpravy strategie CLLD, vzdělávání zaměstnanců a členů
povinných orgánů MAS a přípravu a aktualizaci interních postupů MAS., zpracování výzvy MAS a
hodnoticích kritérií. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s přípravou a
vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a evaluací
strategie CLLD. Průběžná aktualizace webových stránek MAS, uchovávání dokladů o administrativní
činnosti, příprava seminářů pro žadatele a příjemce, součinnost s ŘO, CRR či SZIF v
rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014
– 2020.
2) Animace strategie CLLD a škol – propagace strategie CLLD, animace škol – metodická pomoc ZŠ a
MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce, konzultační činnost při realizaci
projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě apod.
Na tento projekt je poskytována 95 % finanční podpora z prostředků EU.

