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Popis projektu
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je v souladu s dohodou o partnerství využit v programovém
období 2014-2020 ve venkovském území ČR pokrytém místními akčními skupinami (MAS). Místní
akční skupiny mohou zpracovat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více
programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lípa pro venkov „Lípa pro venkov i pro město“
(dále jen SCLLD) byla vytvářena pro programové období EU 2014-2020 a slouží jako nástroj podpory
rozvoje území MAS.
Strategie se skládá z následujících částí.
1) Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS
2) Analytická část – zmapování stavu území, definice problémů a potřeb a SWOT analýza
3) Strategická část – stanovení vize směřování budoucího vývoje, formulace strategií a opatření, která
budou vázána na programové rámce, v rámci nichž bude docházet k alokaci finančních zdrojů na
realizace Strategie
4) Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi
jednotlivými programovými rámci
Na základě řádně schválené strategie CLLD bude možné v programovém období 2014-2020 v území
MAS Lípa pro venkov, z.s. čerpat podporu pro realizaci integrovaných projektů žadatelů (příjemců)
v rámci Integrovaného operačního programu (řídící orgán MMR), Operačního programu Zaměstnanost
(řídicí orgán MPSV) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán MZe).

Cíl a výsledek projektu
Cílem projektu je vytvořit ucelený strategický dokument, který bude sloužit jako základ pro koordinaci
rozvojových aktivit území v letech 2015 – 2020, vymezit primární oblasti rozvoje, získat a sladit
představy aktérů území MAS o budoucím rozvoji regionu, seřadit jednotlivé strategické cíle dle priorit,
stanovit způsoby jejich financování a dále vymezit způsob monitoringu a vyhodnocování úspěšnosti
naplňování jednotlivých opatření.
Existence strategického dokumentu pomůže zajistit:
- trvale udržitelný rozvoj regionu prostřednictvím rozšíření sociálních služeb, zvýšením kvality
výuky v mateřských a základních školách a podporou zaměstnanosti a volnočasových aktivit
včetně odpovídající infrastruktury
- šetrné využívání vodních zdrojů, uchování památek naší minulosti jako nedílné součásti
rozmanité, udržované a prostupné krajiny
- podporu venkovského podnikání včetně moderního lesního hospodářství a produktivního
zemědělství zaměřeného na regionální produkci a wellfare zvířat
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení infrastruktury veřejné dopravy

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního
programu.

