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2. Strategie 

2.1. Popis integrovaného nástroje 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je 

hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění 

komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi 

rozvoje: "Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, 

angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností 

volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se 

napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, 

vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu." 

Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2018 až 31. 12. 2018 naleznete na 

dalších záložkách. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
Ve sledovaném období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 nebyly vyhlášené žádné nové výzvy MAS Podbrněnsko, 

spolek, probíhala administrace předcházejících výzev a jednotlivých projektů a zároveň probíhala příprava 

nových výzev do OP PŽ, OP Z, IROP a PRV, které budou vyhlášeny na začátku nadcházejícího období.  

Doposud byly vyhlášeny tyto výzvy, včetně výzev v tomto monitorovacím období:  

Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období.  

OP/PRV 
Číslo 
výzvy 

Název Výzvy Opatření CLLD 
Celková alokace MAS 

na výzvu (bez 
spoluúčasti žadatele) 

Datum 
vyhlášení 

výzvy 

Datum ukončení 
příjmu žádostí o 
podporu/dotaci 

PRV 1. Výzva č. 1 PRV 

2.1.1 Podpora činnosti 
subjektů působících v 
odvětví zemědělství, 2.1.2 
Podpora činnosti 
nezemědělských subjektů 
na venkově a 2.1.3 
Venkovský cestovní ruch 

13 917 650,00 Kč  
15.03.2017 

0:00 
28.04.2017 

14:00 

 2 Výzva č. 2 PRV 

2.1.2 Podpora činnosti 
nezemědělských subjektů 
na venkově 
2.1.3 Venkovský cestovní 
ruch 
2.1.4 Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
podniků 

10 235 940,00 Kč 
8. 1. 2018 

0:00 
30. 3. 2018 

 

OPZ 1. Prorodinná opatření  
1.2.1 Podpora služeb péče o 
děti předškolního věku a 
mladšího školního věku 

1 990 150,00 Kč  
27.03.2017 

8:00 
26.04.2017 

12:00 

  2. Prorodinná opatření  
1.2.1 Podpora služeb péče o 
děti předškolního věku a 
mladšího školního věku 

1 990 150,00 Kč  
26.05.2017 

8:00 
26.06.2017 

12:00 

 3 
Výzva MAS 
Podbrněnsko sociální 
služby I. 

3.1.1 Podpora terénních, 
ambulantních, vybraných 
pobytových forem 
sociálních služeb a 
sociálního bydlení pro 
osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

4 061 720,00 Kč 
28. 3. 2018 

0:00 
30. 4. 2018  

12:00 

IROP 1. 
Udržitelná a 
bezpečná doprava 

4.1.1 Udržitelná a bezpečná 
doprava 

13 500 000,00 Kč  
20.03.2017 

12:00 
28.04.2017 

12:00 

  2. 

Investice do 
infrastruktury pro 
základní a střední 
vzdělávání 

1.1.1 Investice do 
infrastruktury pro základní a 
střední vzdělávání 

13 613 830,00 Kč  
10.07.2017 

12:00 
22.09.2017 

12:00 

  3. 

Podpora terénních, 
ambulantních, 
vybraných 
pobytových forem 
sociálních služeb a 
sociálního bydlení 
pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

3.1.1 Podpora terénních, 
ambulantních, vybraných 
pobytových forem 
sociálních služeb a 
sociálního bydlení pro 
osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

6 180 860,00 Kč  
19.07.2017 

12:00 
15.09.2017 

12:00 
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2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 
1. V monitorovacím období nebyla vyhlášena žádná výzva, nicméně se pracovalo na přípravě celkem 7 

výzev - celkem 10 opatření CLLD: 

a. 4 opatření OPZ - 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb 

začleňující různé skupiny obyvatel do života komunity, 1.2.2 Realizace opatření vedoucích ke 

zlepšení postavení mladých rodičů na trhu práce, 2.2.1 Podpora zahájení podnikatelské 

činnosti a 2.2.2 Podpora projektů zvyšujících uplatnitelnost ohrožených skupin osob na trhu 

práce;  

b. 2 opatření IROP - 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb 

začleňující různé skupiny obyvatel do života komunity a 1.1.2 Podpora zájmového a 

celoživotního vzdělávání;  

c. 1 opatření PRV ؘ- 2.1.3 Venkovský cestovní ruch; 

d. 3 opatření OP ŽP - 4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny 

klimatu, 4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranství, 4.3.4 Rozvoj územního 

systému ekologické statistiky). 

2. V rámci dříve vyhlášených výzev a z nich vybraných projektů (viz bod 2.2 Tab. 1 Seznam všech 

vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období) jsou tyto projekty v realizaci, postupně tedy 

naplňují SCLLD. 

3. Animační činnost ve spojitosti s připravovanými výzvami MAS Podbrněnsko, aby byl zajištěn dostatek 

kvalitní projektů do jednotlivých výzev. 

4. Metodická pomoc s animační činností v oblasti výzvy č. 22 OP VVV (Šablony MŠ a ZŠ I.) a výzvy č. 063 

OP VVV (Šablony II.) – především pomoc při realizaci projektu a ZoR/ŽoP (Šablony I) a podávání žádostí 

o podporu a konzultace při realizaci projektu (Šablony II). 

5. Snaha rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době 

podpořit výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních 

žadatelů z regionu.  

6. Na základě zkušeností z konzultací, informování na zasedání (DSO, ORP, ŘV MAP, schůzek ředitelů atd.) 

sběr podnětů pro případnou revizi SCLLD. 

7. V rámci vydané metodiky se MAS připravovala na Mid-term evaluaci v rámci MPINu.  

8. U níže uvedených opatření nenastal ve sledovaném období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 žádný věcný 

pokrok, především z toho důvodu, že plánované výzvy budou vyhlášeny v dalších monitorovacích 

obdobích (dle finančního plánu SCLLD): PRV - 3.x. 

2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 
Není relevantní pro MAS Podbrněnsko, spolek. 

3. Horizontální principy 
1. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 5 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip 

bylo v monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 bylo naplňováno 1 opatření CLLD - OPZ 1.2.1 - 

vybraný projekt v realizaci a 4 opatření ve formě přípravy výzvy - OPZ 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2 a IROP 1.1.2.  

2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 8 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální 

princip bylo v monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 bylo naplňováno 5 opatření CLLD, ve formě 

realizace projektů celkem 3 opatření - OPZ 1.2.1 a 3.1.1, IROP - 3.1.1; ve formě přípravy vyhlášení výzvy 

celkem 5 opatření - IROP 3.1.2, OPZ - 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.2.  
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3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 7 opatření zaměřených na tento princip bylo 

v monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 byly naplňovány 3 opatření CLLD, ve formě realizace 

projektů celkem 3 opatření - OPZ 1.2.1 a IROP 1.1.1, 4.1.1; a ve formě přípravy na vyhlášení výzvy celkem 

4 opatření - IROP 1.1.2 a OPŽP 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4.  

Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech 

zaregistrovaných projektů (žádostí o podporu / žádostí o dotaci) a hodnocených/vybraných projektů do výzev 

MAS byly stanoveny min. neutrální vlivy na horizontální principy. 

4. Popis realizace Integrované strategie 

4.1. Informace o dosažených synergických efektech 
V současném monitorovacím období nebylo dosaženo synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními 

SCLLD. V nejbližší době by mohlo dojít k dosažení synergického efektu v rámci rozvoje komunitních center na 

území MAS, kdy dle předběžného zájmu je zájem o projekt na komunitní centrum v rámci IROP i OP Z skrze 

výzvy MAS jedním žadatelem. Případně ostatní připravovaná komunitní centra v regionu (financované KC - 

investiční projekt podpořené v rámci jiných IN či individuálních výzev) zvažují možnosti čerpat finance skrze 

výzvy MAS - OP Z Komunitní centra. 

4.2. Informace o změnách Integrované strategie 
V monitorovacím období 1. 7. 2018 až 31. 12. 2018. byla podána 1 Žádost o změnu: 

 6. ŽoZ Isg - Změna v partnerech MAS (ukončení 1 partnera MAS členství) a ve členech jednotlivých 

orgánů (Výkonná rada a Výběrová komise) – schválena 12. 9. 2018 

 Žádost o změnu z předešlého období byla schválena: 

 5. ŽoZ Isg - Změna programového rámce IROP a OP ŽP – schválena 21. 8. 2018 

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie 
V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní. 

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie 
V tomto monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 nebyl shledán nový problém u všech OP a PRV (OP 

Z, IROP, OP ŽP a PRV).  

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie 
1. Nedostatek kvalitně připravených projektů - v současnosti jsou všichni žadatelé vyzývání a zváni na 

školení pro žadatele, které je pořádáno min. 1x ke každé výzvy, zároveň jsou žadatelé zvláště 

upozorňováni na nejčastější problematické oblasti výzev - eliminace - stále pokračující doporučení ke 

konzultacím a upozornění na školení apod. (zvyšování osvěty mezi potenciálními žadateli ve spojitosti 

s kvalitou připravovaných projektů). 

2. Nedostatečný počet podaných žádostí ve výzvách MAS - v současnosti se MAS snažila dodržet 

vysokou míru osvěty a oslovování potenciálních žadatelů (a to ve formě kontaktování konkrétních 

potenciálních žadatelů, informování členů MAS, účast na zasedání DSO, ORP, schůzek ředitelů 

vzdělávacích aktivit, ŘV MAPů, informování na webu MAS a na FB MAS, informace podávané skrze 
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místní periodika a zpravodaje obcí atd.) - eliminace - rozšíření osvěty a oslovení (informování široké 

veřejnosti o projektech podpořených ve výzvách MAS a další způsoby oslovení). 

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN 
Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období: 

1. Ke konci monitorovacího období byla připravována evaluace a monitoring SCLLD dle Indikátorového 

a evaluačního plánu pro SCLLD MAS Podbrněnsko, spolek (dále jen IEP) - konkrétně příprava na 

pravidelný roční monitoring, který bude probíhat na počátku následujícího monitorovacího období. 

2. MAS se seznamovala s vydanou metodikou pro mid-term evaluaci a předběžně připravovala a 

nastavovala postupy pro provedení této evaluace. 

3. S ohledem na vydání metodiky pro mid-term evaluaci došlo k aktualizaci Indikátorového a 

evaluačního plánu - viz příloha č. 6 Indikátorový a evaluační plán.  

4.7. Shrnutí pro veřejnost  
V období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 MAS Podbrněnsko, spolek, připravovala celkem 7 výzev z jednotlivých 

operačních programů (OP) a Programu rozvoje venkova (PRV), které budou vyhlášené na počátku dalšího 

monitorovacího období. Tedy probíhala příprava jednotlivých dokumentů výzev, Interních postupů nového 

programového rámce OP Životní prostředí apod. Jedná se o 2 výzvy do nového programového rámce OP ŽP, 

1 výzva PRV, 2 výzvy OP Zaměstnanost (OP Z) a 2 výzvy Integrovaný regionální operační program (IROP). Ač 

některé výzvy byly plánovány na podzim 2018 (vyhlášení), nakonec dle zájmu a připravenosti území bylo 

rozhodnuto, že se výzvy budou vyhlašovat až na počátku dalšího monitorovacího období. MAS nadále 

administrovala projekty a výzvy, které byly vyhlášené v dřívějších monitorovacích obdobích.  

V tomto období, kromě přípravy zmiňovaných výzev, probíhalo i vypořádáváním a úprava SCLLD ve spojitosti 

s novým programovým rámcem. Rovněž ke konci období byla MAS oslovena ze strany Řídicího orgánů (ŘO) 

OP Z o zjištění absorpční kapacity a možnosti navýšení alokace MAS na jednotlivých opatření SCLLD OP Z. 

MAS tedy oslovila všechny potenciální žadatele a zveřejnila možnost navýšení alokace, ze kterých následně 

připravila podklad pro jednání ŘO OP Z o možnosti navýšit alokaci MAS Podbrněnsko, spolek.  

V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnost MAS pro mateřské a základní školy 

v oblasti výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzva č. 22 Šablony pro MŠ a 

ZŠ I. a výzvy č. 63 Šablony II. Jednalo se především o pomoc při realizaci projektu (podání zprávy o realizaci, 

metodické vedení v době realizace, ukončení projektu Šablony I., sestavování a podání žádosti o projekt 

Šablony II. apod.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky 

s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i v prostorách MAS Podbrněnsko) u obou 

zmiňovaných výzev. 

Vyjma výše zmiňovaných aktivit MAS prověřovala a vyvíjela snahu rozvíjet region na úrovni Specifických cílů 

a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů 

financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu. 

V současné době je celkového hodnocení úspěšnosti realizace SCLLD předčasné. MAS se momentálně 

připravovala na mid-term evaluaci (střednědobé hodnocení realizace SCLLD), které bude probíhat 

v nadcházejícím období a které bude hodnotit úspěšnost realizace SCLLD. Nicméně dle dílčích výstupů aktivit 

SCLLD a postupného vyhlašování výzev a zvyšování alokace SCLLD na stávajících i nových programových 
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rámcích je možné říci, že se jedná o dobře nastavenou implementaci. Při zachování a zvyšování kvality 

nastavených procesů MAS a implementace SCLLD lze předpokládat úspěšnou realizaci strategie i 

v následujícím období.   

4.8. Doplňující informace 
Záložka Financování Isg (více viz příloha č. 2 5. Zpráva o plnění integrované strategie): Tyto informace jsou 

plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých 

projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete na záložce 

Financování Isg ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný 

regionální operační program. Financování ISg Programu rozvoje venkova naleznete v příloze č. 2 5. Zpráva 

o plnění integrované strategie. 

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 5. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny 

v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektům ve výzvách 

MAS. Více na záložce Indikátory. 

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny 

s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. Více viz kapitola č. 6. Indikátory Přílohy č. 2 5. Zpráva o plnění 

integrované strategie. 

Zpráva o plnění ISg je předkládána s 5 denním zpožděním z důvodu pozdního dodání podkladů od SZIF/PRV 

a zároveň z důvodu nutnosti schválit Zprávu orgánem MAS podle vnitřních předpisů MAS. Pozdější předložení 

bylo schváleno MMR - ORP v oficiálním emailu zaslaného dne 14. 1. 2019 prostřednictvím NS MAS. 

5. Financování Isg 
Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních 

prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací 

naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, 

Integrovaný regionální operační program. Financování ISg Programu rozvoje venkova naleznete v této 

tabulce, kde jsou uvedena pouze Opatření CLLD, u kterých docházelo k Financování ISg (Opatření 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny (tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - 

příloha č. 3).  

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLLD 

2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů 

Opatření 
ITI/IPRÚ/CLLD 

2.1.1: Podpora 
činnosti subjektů 

působících v odvětví 
zemědělství 

2.1.2: Podpora činnosti 
nezemědělských subjektů 

na venkově 
2.1.3: Venkovský cestovní ruch 

2.1.4 Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů 

Program PRV 

Prioritní osa Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech  

Investiční priorita Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech 

Specifický cíl Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
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Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLLD 

2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů 

Opatření 
ITI/IPRÚ/CLLD 

2.1.1: Podpora 
činnosti subjektů 

působících v odvětví 
zemědělství 

2.1.2: Podpora činnosti 
nezemědělských subjektů 

na venkově 
2.1.3: Venkovský cestovní ruch 

2.1.4 Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů 

Celkové 
způsobilé výdaje 
(plánovaný stav) 

6 287 170,00 Kč  20 199 830,00 Kč  12 624 870,00 Kč  5 049 940,00 Kč  

Celkové 
způsobilé výdaje 
(ve sledovaném 
období) 

 - Kč  4 443 778,00 Kč  230 000,00 Kč  1 982 900,00 Kč  

Celkové 
způsobilé výdaje 
(za celé období 
realizace IN) 

9 835 056,00 Kč  5 076 478,00 Kč  230 000,00 Kč  1 982 900,00 Kč  

Podpora 
(plánovaný stav) 

5 029 740,00 Kč  8 079 930,00 Kč  5 049 940,00 Kč  2 019 970,00 Kč  

Podpora (ve 
sledovaném 
období) 

- Kč 1 999 699,00 Kč  103 500,00 Kč  991 450,00 Kč  

Podpora (za celé 
obdobé realizace 
IN) 

4 917 528,00 Kč  2 284 414,00 Kč  103 500,00 Kč  991 450,00 Kč  

Příspěvek Unie 
(plánovaný stav) 

3 772 310,00 Kč  6 059 950,00 Kč  3 787,46 Kč  1 514,98 Kč  

Příspěvek Unie 
(ve sledovaném 
období) 

- Kč 1 279 806,00 Kč  66 240,00 Kč  634 528,00 Kč  

Příspěvek Unie 
(za celé období 
realizace IN) 

3 147 217,00 Kč  1 462 023,00 Kč  66 240,00 Kč  634 528,00 Kč  

Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

1 257 430,00 Kč  2 019 980,00 Kč  7 574 930,00 Kč  3 029 970,00 Kč  

Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) (ve 
sledovaném 
období) 

- Kč 719 893,00 Kč  37 260,00 Kč  356 922,00 Kč  

Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) (za 
celé odbodí 
realizace IN) 

1 770 311,00 Kč  822 391,00 Kč  37 260,00 Kč  356 922,00 Kč  

Vlastní zdroje 
příjemce 
(plánovaný stav) 

1 257 430,00 Kč  12 119 900,00 Kč  7 574 930,00 Kč  902 970,00 Kč  

Vlastní zdroje 
příjemce (ve 
sledovaném 
období) 

- Kč 2 244 106,00 Kč  126 500,00 Kč  991 450,00 Kč  

Vlastní zdroje 
příjemce (za celé 
období realizace 
IN) 

4 917 528,00 Kč  2 792 091,00 Kč  126 500,00 Kč  991 450,00 Kč  
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Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLLD 

2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů 

Opatření 
ITI/IPRÚ/CLLD 

2.1.1: Podpora 
činnosti subjektů 

působících v odvětví 
zemědělství 

2.1.2: Podpora činnosti 
nezemědělských subjektů 

na venkově 
2.1.3: Venkovský cestovní ruch 

2.1.4 Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) (ve 
sledovaném 
období) 

 - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) 
(plánovaný stav) 

 - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) (za 
celé období 
realizace IN) 

 - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  

Národní 
soukromé zdroje 
(plánovaný stav) 

 - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  

Národní 
soukromé zdroje 
(ve sledovaném 
období) 

 - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  

Národní 
soukromé zdroje 
(za celé období 
realizace IN) 

 - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  

Nezpůsobilé 
výdaje 
(plánovaný stav) 

 - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  

Nezpůsovilé 
výdaje (ve 
sledovaném 
období) 

- Kč 763 413,00 Kč  48 300,00 Kč  283 076,00 Kč  

Nezpůsobilé 
výdaje (za celé 
období realizace 
IN) 

1 450 481,00 Kč  896 280,00 Kč  48 300,00 Kč  283 076,00 Kč  

Soukromé zdroje 
(za celé období 
realizace) 

4 917 528,00 Kč    2 792 091,00 Kč  126 500,00 Kč  991 450,00 Kč  

Soukromé zdroje 
(plánovaný stav) 

1 257 430,00 Kč  12 119 900,00 Kč  7 574 930,00 Kč  902 970,00 Kč  

Soukromé zdroje 
(ve sledovaném 
období) 

- Kč   2 244 106,00 Kč  126 500,00 Kč  991 450,00 Kč  
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6. Indikátory 
Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů 

jednotlivých projektům ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz 

příloha č. 4).   

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny 

s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů: 

 Opatření 2.1.1 

o Indikátor 93701 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 8 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 8 k datu 31. 12. 2018 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 Opatření 2.1.2 

o Indikátor 93701 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 8 k datu 31. 12. 2018 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018 

 Opatření 2.1.3 

o Indikátor 93701 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 Opatření 2.1.4 

o Indikátor 93701 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 4 k datu 31. 12. 2018 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018 

 závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018 

 Opatření 3.1.1. OP Z 

o Indikátor 62000 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018 

 závazek – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018 

Ostatní indikátory na totožné obrazovce mají v polích Závazek i Dosažená hodnota v tomto monitorovacím 

období nulové hodnoty. 

 Více informací naleznete v opisu záložky ze sytému MS2014+ (viz příloha č. 5).  
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7. Přiložené dokumenty 
1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě 

2. 4. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek 

3. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2014+ 

4. Opis záložky Indikátory ze systému MS2014+  

5. Opis záložky Indikátory plněné Nositelem ISg ze systému MS2014+ 

6. Indikátorový a evaluační plán MAS Podbrněnsko, spolek 


