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2. Úvod 
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."  

Pravidelný roční monitoring integrované strategie je dle Indikátorového a evaluačního plánu (dále také IEP) 

dokument, ve kterém jsou shrnuty výsledky a závěry z monitoringu indikátorů výsledku, výstupu a procesních 

indikátorů, které jsou sledovány dle IEP zpravidla k 31. 12. daného roku.  
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3. Indikátory výsledků 
Indikátory výsledku jsou kombinací indikátorů veřejně dostupných a indikátory projektů. Indikátory jsou zjišťovány minimálně jednou ročně určeným 

postupem v rámci pravidelně opakovaného hodnocení. Většina indikátorů výsledků je vázána na jednotlivé projekty z výzev MAS Podbrněnsko, respektive se 

v rámci těchto projektů zmiňované indikátory vykazují vždy po ukončení monitorovacího období či po ukončení realizace projektu. 

Specifický cíl Indikátor ID dle NČI 
Typ 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 
(31. 12. 
2023) 

Rok 2019 
(31. 12. 2019) 

Kumulativní 
hodnota 

(8. 12. 2016 – 
31. 12. 2019) 

1.1 

Zajistit kvalitní 
podmínky pro 

vzdělávání obyvatel v 
regionu 

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 5 00 30 výsledkový % 5,4 31. 12. 2013 5,0 0 0 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 5 00 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 22 3 4 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

5 00 01 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 300 250 1 310 

1.2 

Realizace opatření 
umožňující sladění 

rodinného a 
profesního života 

Počet osob využívajících zařízení péče o děti 
předškolního věku 

5 01 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 6 0 0 

Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 
3 let 

5 01 20 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 0 0 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

6 27 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 0 0 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
činnosti 

6 26 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 0 0 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a 
to i OSVČ 

6 28 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 4 0 0 

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

6 29 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 0 0 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 31 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 0 0 

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 
6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 32 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 0 0 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový účastníci 0 31. 12. 2015 165 142 288 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

5 00 01 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 125 0 125 

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního 
věku 

5 01 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 2 0 0 
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Specifický cíl Indikátor ID dle NČI 
Typ 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 
(31. 12. 
2023) 

Rok 2019 
(31. 12. 2019) 

Kumulativní 
hodnota 

(8. 12. 2016 – 
31. 12. 2019) 

1.3 
Zajistit dostatek 

možností pro 
volnočasové aktivity 

Počet nově vzniklých míst pro trávení volného času 
není 

relevantní 
výstupový místo 0 31. 12. 2015 - - - 

Počet podpořených veřejných akcí 
není 

relevantní 
výstupový akce 0 31. 12. 2015 - - - 

2.1 
Zlepšit kvality a 

dostupnosti 
sociálních služeb 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů 

9 48 00 výsledkový 
pracovní 
místo (FTE) 

0 31. 12. 2015 5 2 3 

Počet podpořených podniků/příjemců 9 37 01 výstupový 
podnik / 
podnikatel 

0 31. 12. 2015 28 15 26 

2.2 
Uchovat tradiční ráz 

venkova 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

6 27 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 0 0 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
činnosti 

6 26 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 0 0 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a 
to i OSVČ 

6 28 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 0 0 

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

6 29 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 0 0 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 31 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 0 0 

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 
6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 32 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 0 0 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 15 0 5 

Počet účastníků rekvalifikačních kurzů 
není 

relevantní 
výstupový účastníci 0 31. 12. 2015 - 0 0 

Podíl nezaměstnaných osob 
není 

relevantní 
výsledku % 0 31. 12. 2015 - 0 0 

3.1 

Zvýšit 
konkurenceschopnos

t místních 
podnikatelů 

Kapacita služeb a sociální práce 6 75 10 výsledkový klienti 0 31. 12. 2015 50 0 0 

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 5 53 20 výstupový osoby/rok 0 31. 12. 2015 10 0 0 

Nárůst kapacity sociálních bytů 5 53 10 výstupový lůžka 0 31. 12. 2015 13 0 0 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 5 54 01 výstupový zázemí 0 31. 12. 2015 2 0 0 

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 5 54 02 výstupový služby 0 31. 12. 2015 1 0 0 
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Specifický cíl Indikátor ID dle NČI 
Typ 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 
(31. 12. 
2023) 

Rok 2019 
(31. 12. 2019) 

Kumulativní 
hodnota 

(8. 12. 2016 – 
31. 12. 2019) 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 5 53 01 výstupový 
bytová 
jednotka 

0 31. 12. 2015 13 0 0 

Využívání podpořených služeb 6 70 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 45 0 0 

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila svůj účel 

6 73 15 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 7 0 0 

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou 
sociální práce naplnila svůj účel 

6 73 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 5 0 0 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 130 6 6 

Kapacita podpořených služeb 6 70 01 výstupový místa 0 31. 12. 2015 285 2 2 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí 
sociální partneři nebo nevládní organizace 

6 20 00 výstupový projekty 0 31. 12. 2015 4 1 2 

Počet podpořených komunitních center 5 51 02 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 3 0 0 

3.2 

Snížit dlouhodobou 
nezaměstnanost u 
osob s obtížnějším 
postavením na trhu 

práce 

Počet zapojených místních lidí a organizací do aktivit 
vedoucích k udržení tradic na venkově 

není 
relevantní 

výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 - - - 

Počet zrekonstruovaných památek 
není 

relevantní 
výstupový památka 0 31. 12. 2015 - - - 

3.3 
Zvýšit informovanost 

místních obyvatel 

Objem získaných prostředků z dotačních zdrojů 
není 

relevantní 
Výsledkový Kč 0 31. 12. 2015 - 29 891 300 Kč * 189 679 380 

Počet spolupracujících subjektů s MAS Podbrněnsko 
není 

relevantní 
výsledkový subjekt 0 31. 12. 2015 - 125 125 

Počet vytvořených propagačních materiálů  
není 

relevantní 
výstupu materiál 0 31. 12. 2015 - 6 548 8 358 

Počet realizovaných školení 
není 

relevantní 
výstupu školení 0 31. 12. 2015 - 8 51 

3.X 

Opatření 3. X 
Spolupráce a výměna 

zkušeností 
(Specifický cíl 3.2 i 

3.3) 

Celkové veřejné výdaje (EUR) 9 25 01 výstupový EUR 0 31. 12. 2015 
35 

632,00 
0 0 

4.1 
Vytvořit příležitosti 

pro zkvalitnění 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v 
osobní dopravě 

7 51 20 výsledkový % 30 31. 12. 2011 35 0 0 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 7 63 10 výsledkový % 7 31. 12. 2011 10 0 0 
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Specifický cíl Indikátor ID dle NČI 
Typ 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 
(31. 12. 
2023) 

Rok 2019 
(31. 12. 2019) 

Kumulativní 
hodnota 

(8. 12. 2016 – 
31. 12. 2019) 

dopravy a dopravní 
infrastruktury 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 

7 50 01 výstupový realizace 0 31. 12. 2015 9 2 3 

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

7 52 01 výstupový terminál 0 31. 12. 2015 1 0 0 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 7 61 00 výstupový km 0 31. 12. 2015 10 0 0 

Počet vytvořených parkovacích míst 7 40 01 výstupový 
parkovací 
místo 

0 31. 12. 2015 6 0 0 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 7 64 01 výstupový 
parkovací 
místo 

0 31. 12. 2015 15 0 0 

Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce 
krajiny 

4 541 5 Výsledek Lokality 0 31. 05. 2018 5 0 0 

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem 
zlepšit jejich stav zachování 

46500 Výstup ha  0 31. 05. 2018 8,4 0 0 

Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou 
ekostabilizační funkcí 

45412 Výsledek Lokality 0 31. 05. 2018 6 0 0 

4.2 

Zvýšit podíl budov a 
pozemků z regionu 

napojených na 
kompletní inženýrské 

sítě 

Počet obcí se špatným stavem / s neexistencí 
kanalizace s napojením na ČOV  

není 
relevantní 

výsledkový obec 0 31. 12. 2015 - 0 0 

Počet nových pozemků vytvořených pro bydlení 
není 

relevantní 
výstupový pozemek 0 31. 12. 2015 - 0 0 

4.3 
Zlepšit stav životního 

prostředí 

Objem tříděného odpadu 
není 

relevantní 
výsledkový % 0 31. 12. 2015 - 0 0 

Počet nově vytvořených větrolamů, remízků, 
biokoridorů 

není 
relevantní 

výstupový realizace 0 31. 12. 2015 - 0 0 

Počet nově vysázených stromů 
není 

relevantní 
výstupový strom 0 31. 12. 2015 - 0 0 

*Hodnota je za projekty a finanční prostředky, v jejichž získání se částečně nebo úplně MAS Podbrněnsko angažovala, případně se jedná i o finance v rámci výzev MAS Podbrněnsko a jejich 

samostatných projektů. 
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4. Indikátory výstupů 
Indikátory výstupu jsou indikátory projektů a jako takové jsou zjišťovány minimálně 2x ročně (Zpráva o plnění integrované Strategie), vykazovány jsou pouze 

v případě vykázání žadatelem či příjemcem projektu v rámci Výzvy MAS Podbrněnsko, spolek. Níže jsou uvedeny hodnoty vztažené k datu 31. 12. 2019 (jedná 

se o dokument Pravidelný roční monitoring k 31. 12. 2019), hodnoty k 30. 6. 2019 jsou uvedeny ve 6. Zprávě o plnění integrované strategie. Všechny indikátory 

výstupů jsou vázány na jednotlivé projekty z výzev MAS Podbrněnsko, respektive se v rámci těchto projektů zmiňované indikátory vykazují vždy po ukončení 

monitorovacího období či po ukončení realizace projektu. 

Programový 
rámec 

Indikátor ID dle NČI 
Typ 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2023) 

Milník 
(31. 12. 
2018) 

Rok 2019  
(31. 12. 
2019) 

Kumulativní 
hodnota 

(8. 12. 2016 – 
31. 12. 2019) 

IROP 

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 5 00 30  výsledkový % 5,4 31. 12. 2013 5 - 0 0 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 5 00 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 22 12 3 4 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

5 00 01 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 300 - 250 1 310 

Kapacita služeb a sociální práce  6 75 10 výsledkový klienti 43 31. 12. 2015 50 - 0 0 

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 5 53 20  výsledkový osoby/rok 0 31. 12. 2015 10 - 0 0 

Nárůst kapacity sociálních bytů 5 53 10 výsledkový lůžka 0 31. 12. 2015 13 - 0 0 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 5 54 01 výstupový zázemí 0 31. 12. 2015 2 1 0 0 

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 5 54 02  výstupový služby 0 31. 12. 2015 1 - 0 0 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 5 53 01 výstupový 
bytová 
jednotka 

0 31. 12. 2015 13 - 0 0 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 7 63 10 výsledkový % 7 31. 12. 2011 10 - 0 0 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 7 51 20  výsledkový % 30 31. 12. 2011 35 - 0 0 

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě 

7 52 01 výstupový terminály 0 31. 12. 2015 1 
- 

0 0 

Počet vytvořených parkovacích míst 7 40 01 výstupový 
parkovací 
místo 

0 31. 12. 2015 6 - 0 0 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 7 64 01 výstupový 
parkovací 
místo 

0 31. 12. 2015 15 - 0 0 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 7 50 01 výstupový realizace 0 31. 12. 2015 9 7 2 3 
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Programový 
rámec 

Indikátor ID dle NČI 
Typ 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2023) 

Milník 
(31. 12. 
2018) 

Rok 2019  
(31. 12. 
2019) 

Kumulativní 
hodnota 

(8. 12. 2016 – 
31. 12. 2019) 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 7 61 00 výstupový km 0 31. 12. 2015 10 - 0 0 

OPZ 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový účastníci 0 31. 12. 2015 325 - 148 294 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení  

5 00 01 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 125 - 0 0 

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 5 01 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 2 - 0 0 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti 6 26 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 6 - 0 0 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 6 27 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 9 - 0 0 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ 

6 28 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 8 - 0 0 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 6 29 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 - 0 0 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

6 31 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 - 0 0 

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 32 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 - 0 0 

Využívání podpořených služeb 6 70 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 35 - 0 0 

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba 
naplnila svůj účel 

6 73 15 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 7 - 0 0 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři 
nebo nevládní organizace 

6 20 00 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 4 - 1 2 

Kapacita podpořených služeb 6 70 01 výstupový místa 0 31. 12. 2015 285 - 2 2 

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce 
naplnila svůj účel 

6 73 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 5 - 0 0 

Počet podpořených komunitních center 5 51 02 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 3 - 0 0 

 
PRV 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 9 48 00 výsledkový FTE 0 31. 12. 2015 5 - 2 3 

Počet podpořených podniků / příjemců 9 37 01 výstupový 
podnik / 
podnikatel 

0 31. 12. 2015 28 - 15 26 

Celkové veřejné výdaje (EUR) 9 25 01 výstupový EUR 0 31. 12. 2015 35 632,00 - 0 0 
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Programový 
rámec 

Indikátor ID dle NČI 
Typ 

indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2023) 

Milník 
(31. 12. 
2018) 

Rok 2019  
(31. 12. 
2019) 

Kumulativní 
hodnota 

(8. 12. 2016 – 
31. 12. 2019) 

OPŽP 

Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny 45415 Výsledek Lokality 0 31. 05. 2018 5 - 0 0 

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 

zachování 
46500 Výstup ha  0 31. 05. 2018 8,4 - 0 0 

Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí 45412 Výsledek Lokality 0 31. 05. 2018 6 - 0 0 

5. Procesní indikátory 
Procesní indikátory sleduje Kancelář MAS Podbrněnsko, spolek, a jsou sledovány průběžně na úrovni programových rámců i celé SCLLD. Hodnota je stanovena 

k 31. 12. každého roku.  

Indikátor ID dle NČI Popis zjištění Měrná jednotka 
Rok 2019  

(31. 12. 2019) 

Kumulativní hodnota 
(8. 12. 2016 – 31. 12. 2019) 

Počet úspěšně zrealizovaných 
výzev místní akční skupinou 

93508 
Úspěšně realizovaná výzva = orgánem MAS vybrán alespoň jeden projekt, který byl 
předán na ŘO 

výzva 7 15 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a 
konferencí 

82000   
školení, seminář, 
workshop a 
konference 

8 44 

Počet administrovaných 
projektů 

není 
relevantní 

Počet měsíců administrace u jednotlivých projektů, od podání žádosti o podporu 
prostřednictvím výzev místní akční skupiny po ukončení administrace (rozhodnutí 
výkonné rady) 

projektoměsíc 31 196 

Počet škol, které projevily 
zájem o animační aktivity MAS 

není 
relevantní 

Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, které projevily zájem o animační 
činnost 

škola (ředitelství) 24 24 

Počet animovaných škol 
není 
relevantní 

Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, kterým byla poskytnuta animační 
činnost 

škola (ředitelství) 24 24 

Počet poskytnutých 
informativních konzultací 

není 
relevantní 

Počet poskytnutých konzultací ve formě krátké informace či schůzky do cca 1 hod. 
konzultace (v rozsahu 
cca 1 hod.) 

240 494 

Počet projektů s poskytnutou 
komplexní animační činnosti 

není 
relevantní 

Počet projektu, ke kterým byly poskytováno komplexní poradenství, konzultace a 
další animační činnost 

komplexní konzultace 56 152 

Počet vydaných propagačních a 
informačních materiálů a 
předmětů 

není 
relevantní 

  
propagační materiály 
a předměty 

4 650 6 460 

Celkové způsobilé výdaje 
vybraného projektu 

není 
relevantní 

Celkové způsobilé výdaje vybraného projektu výkonnou radou - dle žádosti o 
podporu 

Kč 15 199 030 Kč 101 659 113 Kč 



 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 
Pravidelný roční monitoring 

31. 12. 2019 
 

Str. 10 

 

Indikátor ID dle NČI Popis zjištění Měrná jednotka 
Rok 2019  

(31. 12. 2019) 

Kumulativní hodnota 
(8. 12. 2016 – 31. 12. 2019) 

Celkové způsobilé výdaje 
schváleného projektu 

není 
relevantní 

Celkové způsobilé výdaje schváleného projektu ŘO - dle smlouvy o poskytnutí 
podpory 

Kč 9 100 000 Kč 71 518 601 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 
ukončeného projektu 

není 
relevantní 

Celkové způsobilé výdaje ukončeného projektu - dle schválené žádosti o platbu Kč 22 479 990 Kč 40 084 018 Kč 

Dotace vybraných projektů (dle 
rozhodnutí PV) 

není 
relevantní 

Dotace vybraných projektů - dle rozhodnutí výkonné rady Kč 13 040 824 Kč 60 946 506 Kč 

Dotace schválených projektů 
(dle smlouvy) 

není 
relevantní 

Dotace schválených projektů - dle rozhodnutí ŘO Kč 3 645 000 Kč 42 028 749 Kč 

Dotace ukončených projektů 
(proplacená) 

není 
relevantní 

Dotace ukončených projektů - dle schválené žádosti o platbu Kč 17 908 976 Kč 28 859 925 Kč 

Počet vybraných projektů 
není 
relevantní 

Počet projektů vybraných výkonnou radou projekt 8 48 

Počet schválených projektů 
není 
relevantní 

Počet projektů schválených ŘO projekt 2 23 

Počet ukončených projektů 
není 
relevantní 

Počet projektů se schválenou žádosti o platbu a proplacenou dotací (současně oba) projekt 12 24 

Počet projektů v době 
udržitelnosti 

není 
relevantní 

Počet projektů v době udržitelnosti (od proplacení dotace) projekt 23* 34* 

* Projekty realizované skrze Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost nemají dobu udržitelnosti, tudíž nejsou v tomto indikátorů započítány. 
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6. Závěr 
Z pravidelného ročního monitoringu integrované strategie k 31. 12. 2019 je patrné, že postupně dochází 

k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (SCLLD) dle dříve 

stanoveného postupu implementace. Tedy že jsou finanční prostředky alokované na SCLLD postupně čerpány 

skrze projekty a výzvy MAS, ale zároveň jsou díky tomu naplňovány a dokonce přeplňovány jednotlivé 

indikátory. 

V tomto sledovaném období, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, bylo celkem vybráno dalších 8 projektů za více 

než 15 mil. Kč (celkové způsobilé výdaje projektů dle žádostí o dotaci). Rovněž se MAS Podbrněnsko podařilo 

v roce 2019 pomoci získat finanční prostředky do regionu za téměř 30 mil. Kč, za celou dobu realizace SCLLD 

(tedy od konce roku 2016) se jedná o téměř 190 mil. Kč (úspěšné projekty, na jejichž tvorbě či realizaci se 

MAS podílela zcela, či částečně, případně i projekty, kde MAS zajišťuje/zajišťovala metodickou a konzultační 

pomoc). V roce 2019 Mas Podbrněnsko vyhlásila celkem 7 výzev zaměřených na různé oblasti rozvoje regionu 

(rozvoj sociálních služeb, komunitních center, prorodinná opatření, rozvoj neformálního, zájmového a 

celoživotního vzdělávání, rozvoj venkovského cestovního ruchu atd.). Přes původní očekávání z loňského 

roku jsou patrné nižší hodnoty u indikátorů sledující finance v rámci výzev MAS. Je to dáno několika různými 

okolnostmi, které měli vliv na indikátory zaměřené na výběr projektů a schválení projektů ze strany ŘO: 

 V roce 2019 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev, ale v Programovém rámci IROP byly vyhlášeny výzvy 

s relativně nižšími alokacemi, než tomu bylo dříve – 2 výzvy každá za téměř 2,9 mil. Kč. 

 V roce 2019 bylo v PR IROP snížena alokace MAS o přibližně 3,5 mil. Kč. Jediný PR IROP závazkoval 

alokaci pro MAS v měně EUR. Zároveň v polovině období došlo k tomu, že muselo dojít k aktualizaci 

finanční prostředků dle nového kurzu EUR/CZK. Díky tomuto faktu musela MAS najít úspory 

v budoucích výzvách, aby si mohla snížit alokace o 3,5 mil. Kč, tak aby splnila podmínky a požadavky 

ŘO IROP. Ostatních PR MAS se tato opatření netýkala. 

 V programovém rámci PRV byla výzva vyhlášena za téměř 5 mil. Kč (pouze dotace), nicméně nebyl 

o toto opatření takový zájem – pouze 3 vybrané projekty. 

 V rámci programového rámce OPZ byla MAS dodatečně navýšena alokace o téměř 25 mil. Kč 

(dotace), nicméně díky zdlouhavému procesu: 

o Došlo k pozdějšímu vyhlášení výzev (až 1. pololetí), ukončení projektů tedy následovalo až na 

podzim 2019 a proces hodnocení a výběr projektů byl již na přelomu roku, kdy konkrétně 

výběr za MAS proběhla až v lednu 2020 a výběr ze strany ŘO bude taktéž až v roce 2020. 

o Došlo k tomu, že původní absorpční kapacita území, dle které byla dodatečně navýšena 

alokace, se razantně snížila – žadatelé se se svými projekty přihlásili do individuálních výzev, 

či výzev jiných integrovaných nástrojů (ITI), které byly zaměřené na totožné oblasti. 

 V rámci PR OPŽP byly vyhlášeny celkem 2 výzvy, které měly být ukončení v září 2019. Nicméně se do 

těchto výzev nepřihlásil žádný žadatel (což bylo dáno například tím, že pravidla pro žadatele se 

v průběhu vyhlášené výzvy měnila – docházelo ke zmírňování podmínek pro žadatele, nicméně již 

nebylo možné toto zmírnění ve vyhlášených výzvách reflektovat; zároveň došlo k situaci, kdy MAS 

získala finanční prostředky v roce 2018, protože OPŽP nebylo v individuálních výzvách čerpáno 

dostatečně – nicméně po vyhlášení výzev MAS došlo i na úrovni individuálních výzev k vyhlášení 

totožných, která ovšem měla mírnější pravidla pro žadatele a zároveň vyšší dotaci než v případě MAS 

– díky tomu MAS přišla o několik potenciálních žadatelů do vlastních výzev) a MAS tyto výzvy vyhlásila 

znovu. Nově jsou tyto výzvy ukončeny na začátku ledna 2020, tudíž hodnoty indikátorů budou 

uvedeny až v následujícím roce. 
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Indikátory sledující pročerpané finanční prostředky jsou závislé na nastavení projektů, respektive na 

nastavení harmonogramu a realizaci projektů – finanční prostředky jsou načítány až po schválení výdajů ze 

strany ŘO, tedy po ukončení etapy projekty, či celého projektu. Z tohoto důvodu má MAS velmi malou 

možnost ovlivnit hodnoty těchto indikátorů. Nicméně lze v nejbližších letech očekávat razantnější dosahování 

hodnot, a to dle postupného ukončování projektů i dle postupného ukončování celého programového období 

EU 2014-2020 (možnost čerpat prostředky až do roku 2023).  

Obdobně jako indikátory sledující finanční prostředky projektů jsou na tom i indikátory, které sledují pouze 

počet projektů.  

V rámci ostatních indikátorů spojených s projekty dochází k postupnému plnění cílových hodnot stanovených 

na datum 31. 12. 2019. Mohlo by se zdát, že indikátory nejsou téměř plněny. Nicméně i tyto indikátory, 

obdobně jako finanční prostředky pročerpané, jsou plněné až po kompletním ukončení projektů. To 

znamená, že i tyto indikátory budou postupně naplňovány dle ukončování projektů. U jednoho indikátoru 

nicméně již teď došlo k přeplnění hodnoty (mnohonásobně vyšší dosažená hodnota než je stanovena cílová 

hodnota) – 50001. MAS o těchto skutečnostech ví a pravidelně je sleduje. V budoucnu dojde k úpravě 

cílových hodnot indikátorů dle skutečného stavu. Je to způsobeno tím, že se jedná o indikátory spojené 

s projekty, které jsou vykazovány po ukončení projektů. Zároveň cílová hodnoty byla stanovována v roce 

2015, kdy nebyly zřejmé veškeré podmínky a pravidla pro žadatele, ani možné způsobilé výdaje projektů, 

které velice ovlivňují výslednou hodnotu indikátorů. Nejedná se tedy v tomto ohledu o negativně nastavenou 

implementaci, ale spíše naopak o pozitivní. Díky stejnému finančnímu objemu bylo dosaženo vyšších hodnot 

indikátorů, tedy za stejný objem financí byl efektivněji a hospodárněji vynaložen na realizaci projektů.  

Přes všechny tyto skutečnosti je možné říci, že současné nastavení procesů a samotná implementace SCLLD 

je na dobré cestě a s odstupem času je patrné, že se daří SCLLD naplňovat. Nicméně je velmi důležité 

pokračovat v nastaveném tempu, případně se pokusit zvýšit úsilí, aby byl pozitivní dopad na implementaci 

SCLLD o to vyšší. Rovněž je důležité dbát na nastavenou platformu spolupráci i na úrovni individuálních 

projektů MAS a dalších spolupracujících subjektů, aby byla zajištěna úspěšná realizaci strategie a rozvoj 

regionu i v následujících letech. 

 

 


