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Co znamená zkratka CLLD?
Komunitně vedený místní rozvoj (z anglického Community-led Local Development) je integrovaný nástroj, navazující na metodu LEADER, který je v ČR určen k podpoře místního rozvoje nejen za pomocí evropských fondů
prostřednictvím místních akčních skupin (MAS).
Komunitně vedený místní rozvoj
se zaměřuje na konkrétní subregionální území,
je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní
socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni nepředstavují ani veřejné orgány definované podle
vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv,
se uskutečňuje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech,
vytváření sítí a případně spolupráci.
Místní akční skupina (MAS)
MAS je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou
LEADER.
Principy LEADER
existující strategie místního rozvoje,
partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS),
přístup „zdola-nahoru“ při přípravě i realizaci strategie,
integrované a multisektorové akce,
inovační přístup,
mezinárodní a národní spolupráce,
vytváření sítí
Strategie CLLD
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním
z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Podmínkou pro čerpání dotací je nutná
na území MAS zpracovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V programovém období lze
čerpat finanční prostředky z více operačních programů.
Integrovaný regionální operační program
Program rozvoje venkova
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
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Místní akční skupiny na území KHK
Název organizace

Sídlo

Web

MAS Podchlumí, z. s.

Hořice

www.maspodchlumi.cz

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Sobotka

www.craj-ops.cz

MAS Královédvorsko, z. s.

Dvůr Králové nad Labem

www.maskd.cz

Hradecký venkov o.p.s.

Nechanice

www.mashradeckyvenkov.cz

Otevřené zahrady Jičínska, z. s.

Jičín

www.otevrenezahrady.cz

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Dobruška

www.pohodavenkova.cz

MAS Broumovsko+

Broumov

www.broumovsko.cz

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Úpice

www.kjh.cz

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Kostelecké Horky

www.nadorlici.cz

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Libuň

www.masbcr.cz/

Místní akční skupina Krkonoše, z. s.

Lánov

www.mas-krkonose.cz

Společná CIDLINA, z.s

Nepolisy

www.spolecnacidlina.cz

MAS Sdružení SPLAV

Skuhrov nad Bělou

www.sdruzenisplav.cz

Místní akční skupina Stolové hory, z.s.

Police nad Metují

www.mas-stolovehory.cz

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.

Česká Skalice

www.meziupouametuji.cz

