Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2020 po
střednědobém hodnocení a předběžný harmonogram výzev.
V rámci střednědobého hodnocení byla provedena evaluace interních postupů a postupů
implementace na úrovni místní akční skupiny. Na hodnocení se podíleli zaměstnanci MAS a probíhalo
bez problémů. Výsledek ukazuje na velmi časově a odborně náročnou administrativu k zahájení výzev
a tvorbě interních dokumentů. Společná CIDLINA byla jedna z prvních MAS, která začala SCLLD
implementovat a metodiky a manuály z řídících orgánů nebyly vždy ještě k dispozici. Pravidla
jednotlivých programů se teprve finalizovala. Zaměstnanci MAS se s těmito problémy vypořádali a
implementace je zatím realizována bez jakýchkoliv negativních nálezů řídících orgánů.
Nastavení cílů a opatření/fichí je stanoveno správně s ohledem na aktuální potřeby. Problémy jsou
řešeny s ohledem na financování jen u některých aktivit. Finanční plán je po změnách
v Programových rámcích nastaven pro aktuální potřeby v regionu.
V Programovém rámci PRV je doporučena změna v přesunu finančních prostředků z nedočerpaných
fichí (Opatření Konkurenceschopné lesnictví a Environmentální funkce lesa) na fiche, kde jsou
evidovány záměry (Opatření Podpora podnikatelů), případně na novou fichi, cílenou na občanskou
vybavenost. Ani po změnách přesto nebudou vykryty všechny požadavky a záměry.
V Programovém rámci IROP by bylo potřeba pro vyřešení problémů mnohonásobně navýšit finanční
prostředky. Doporučen je přesun finančních prostředků z Opatření Sociální bydlení do Opatření
Bezpečně do škol a zaměstnání. O většinu opatření, které obsahuje programový rámec IROP, je z řad
potencionálních žadatelů zájem. V současné době není zájem pouze o Opatření Sociální bydlení.
V rámci dosud realizovaných projektů jsou podle hodnocení MAS finanční prostředky vynakládány
účelně a efektivně, projekty plní své účely a přináší výsledky. Vynaložené finanční prostředky byly
účinné a jsou trvale udržitelné. Přinesly pozitivní výsledky v propagaci jednotlivých žadatelů.
Negativní stránkou je značná administrativní zátěž při realizaci projektů.
Závěry evaluační zprávy budou formulovány do případných změn SCLLD a předloženy Valné
hromadě Společné CIDLINY ke schválení. Tyto změny budou provedeny během letošního roku a po
schválení řídícími orgány budou vyhlašovány následující výzvy:
Programový rámec/opatření/fiche
Programový rámec IROP
Sociální podnikání
Bezpečně do škol a zaměstnání
Programový rámec OPZ
Sociální podnikání
Sociální služby
Programový rámec PRV
Podpora podnikatelů
Konkurenceschopné zemědělství
Občanská vybavenost

Orientační termíny vyhlášení výzvy

Orientační alokace

duben 2019
prosinec 2019

4 mil. Kč
3 mil. Kč

červen 2019
duben 2019

4 mil. Kč
2 mil. Kč

prosinec 2019
prosinec 2019
duben 2020

3 mil. Kč
1,5 mil. Kč
3 mil. Kč

