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Popis projektu
Projekt umožňuje realizaci aktivit směřujících k naplňování strategie CLLD na území MAS Lípa pro
venkov, z.s., posiluje řídící a administrativní schopnosti MAS. Bez realizace tohoto projektu by MAS
neměla možnost naplnit svou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) "Lípa pro
venkov i pro město" a profesionálně podporovat ve svém území žadatele o finanční podporu ze
strategií definovaných opatření programových rámců IROP, PRV a OPZ.

Cíl projektu
Cílem projektu je zajištění aktivit vedoucích k realizaci strategie CLLD pro území MAS Lípa pro venkov
z.s. na období 2015 - 2017, tzn. zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k
řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti
vzdělávání, zaměstnání a jiných služeb a ke zvýšení zaměstnanosti v území.
Účelem realizace strategie je tak zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu, kterých dosáhneme vyhlášením a kompletní administrací výzev CLLD,
pořádáním seminářů pro žadatele i příjemce dotací, poskytováním konzultací a dalšími provozními a
animačními činnostmi MAS. Dále MAS zajistí i individuální poradenství pro školy a školská zařízení v
regionu k šablonám projektů z OP VVV a bude pořádat semináře k animaci těchto zařízení (témata
seminářů- podání žádosti a ISKP 2014+, obsah žádosti, uznatelné výdaje a specifické podmínky pro
žadatele zjednodušeného vykazování ve výzvách šablon, realizace projektu, zkušenosti žadatelů a
odevzdání MZ, závěrečné vyúčtování a ZMZ - celkem 4 semináře). Z důvodů velkého množství škol
budeme zajišťovat vždy na jedno téma dva semináře (ORP Kutná Hora a ORP Čáslav).

Výsledek projektu
Výsledkem projektu je komplexní zajištění provozních činností MAS Lípa pro venkov z.s. za účelem
naplňování cílů a priorit SCLLD, včetně evaluace a monitoringu, zejména prostřednictvím vyhlašování
výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběru projektů v území
spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a
Operačního programu Zaměstnanost včetně provádění kontroly realizovaných projektů, zajištění
animace SCLLD zejména prostřednictvím propagačních aktivit a seminářů pro žadatele a příjemce,
provádění animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního
programu.

