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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. 2020 až 31. 12. 2020 naleznete na 

dalších záložkách. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
Ve sledovaném období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 byly vyhlášena 1 výzva, probíhala administrace 

předcházejících výzev a jednotlivých projektů a zároveň probíhala příprava nové výzvy do PR PRV, která bude 

vyhlášena v nadcházejícím monitorovacím období: 

Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD v monitorovacím období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020.  

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 

IROP 9. 
Udržitelná a 
bezpečná doprava II 

4.1.1 Udržitelná a bezpečná 
doprava II 

3 327 947,85 Kč 
21. 9. 2020 

12:00 
19. 3. 2021 

12:00 

 

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

Tab. 2 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 

 

3. Výzva č. 3 PRV 
2.1.3 Venkovský cestovní 
ruch 

4 946 440,00 Kč  
18. 3. 2019 

0:00 
31. 5. 2019 

 0:00 

4. Výzva č. 4 PRV 

2.1.2 Podpora činnosti 
nezemědělských subjektů 
na venkově a 3.2.1 Základní 
služby a obnova vesnice 

13 276 767,00 Kč 5. 5. 2020 31. 8. 2020 

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 

4 061 720,00 Kč 
28. 3. 2018 

0:00 
30. 4. 2018  

12:00 
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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 

sociálního bydlení pro 
osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

4. 
Prorodinná opatření 
III. 

1.2.1 Podpora služeb péče o 
děti předškolního věku 
(včetně dětí do tří let) a 
mladšího školního věku 

1 691 000,00 Kč 
28. 8. 2019 

4:00 
4. 10. 2019  

12:00 

5. 
Zvyšování 
zaměstnanosti I. 

1.2.2 Realizace opatření 
vedoucích ke zlepšení 
postavení mladých rodičů 
na trhu práce  
2.2.1 Podpora zahájení 
podnikatelské činnosti 
2.2.2 Podpora projektů 
zvyšující uplatnitelnost 
ohrožených skupin osob na 
trhu práce 

6 332 700,00 Kč 
28. 8. 2019 

12:00 
4. 10. 2019 

 12:00 

6. Sociální služby I. 

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

6 540 000,00 Kč 
28. 8. 2019 

12:00 
4. 10. 2019 

 12:00 

7. Komunitní centra I. 
3.1.2 Podpora sociálně 
integračních a aktivizačních 
projektů a služeb začleňující  

13 133 750,00 Kč 
28. 8. 2019 

12:00 
4. 10. 2019 

 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 

4. 

Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života 
ve venkovských 
oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

3.1.2 Podpora sociálně 
integračních a aktivizačních 
projektů a služeb 
začleňujících různé skupiny 
obyvatel do života komunity 

2 747 050,00 Kč 
25. 1. 2019 

12:00 
1. 7. 2019  

12:00 

5. 
Podpora zájmového a 
celoživotního 
vzdělávání 

1.1.2 Podpora zájmového a 
celoživotního vzdělávání 

2 747 050,00 Kč 
25. 1. 2019 

12:00 
31. 5. 2019 

 12:00 
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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 

6. 

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 

3 327 947,85 Kč 
6. 4. 2020 

12:00 
25. 9. 2020 

12:00 

7. 

Infrastruktura 
základního a 
středního vzdělávání 
II 

1.1.1. Infrastruktura pro 
základní a střední 
vzdělávání 

6 600 905,90 Kč 
6. 4. 2020 

12:00 
25. 9. 2020 

12:00 

8. 
Podpora zájmového a 
celoživotního 
vzdělávání II 

1.1.2 Podpora zájmového a 
celoživotního vzdělávání 

2 747 049,45 Kč 
6. 4. 2020 

12:00 
25. 9. 2020 

12:00 

9. 
Udržitelná a 
bezpečná doprava II 

4.1.1 Udržitelná a bezpečná 
doprava II 

3 327 947,85 Kč 
21. 9. 2020 

12:00 
19. 3. 2021 

12:00 

OP ŽP 

1. 
Posilování 
přirozených funkcí 
krajiny 

4.3.1 Realizace opatření 
snižující dopady sucha, 
eroze a globální změny 
klimatu a 4.3.4 Rozvoj 
územního systému 
ekologické stability 

6 100 000,00 Kč 
11. 3. 2019 

9:00 
30. 9. 2019 

15:00 

2. 
Zlepšování kvality 
života v sídlech 

4.3.3 Výsadba a revitalizace 
zeleně na veřejných 
prostranstvích 

3 900 000,00 Kč 
11. 3. 2019 

9:00 
30. 9. 2019 

15:00 

3. 

2. Výzva MAS 
Podbrněnsko – OPŽP 
- Posilování 
přirozených funkcí 
krajiny 

4.3.1 Realizace opatření 
snižující dopady sucha, 
eroze a globální změny 
klimatu a 4.3.4 Rozvoj 
územního systému 
ekologické stability 

6 100 000,00 Kč 
4. 11. 2019 

9:00 
6. 1. 2020 

15:00 

4. 

2. Výzva MAS 
Podbrněnsko – OPŽP 
- Zlepšování kvality 
života v sídlech 

4.3.3 Výsadba a revitalizace 
zeleně na veřejných 
prostranstvích 

3 900 000,00 Kč 
4. 11. 2019 

9:00 
6. 1. 2020 

15:00 

 

2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 
1. Opatření CLLD 1.1.1 - Celkem 4 zrealizované projekty, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 12 573 503,71 Kč 

(65,5 %). V monitorovacím období byla vyhlášena a uzavřena výzva na zbývající alokaci vybrané 

projekty a náhradní projekty dosahují zbývající alokace 6 600 905,90 Kč (34,5 %) 

2. Opatření CLLD 1.1.2 – V tomto období vyhlášena a hodnocena výzvy, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 

0,00 Kč, vybraný projekt ve výši 2 747 049,45 Kč (100,0 %). 

3. Opatření CLLD 1.2.1 - Celkem 2 projekty v realizaci a jeden projekt ukončen, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 

1 206 175,53 Kč. V roce 2020 byl vydán dodatečně jednomu projektu právní akt. Tento projekt byl na 

seznamu náhradních projektů v zásobníku.  
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4. Opatření CLLD 1.2.2 – v realizaci 1 projekt, k 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 550 066,18 Kč. Projekt 

rovnoměrně naplňuje i opatření 2.2.1. a 2.2.2. 

5. Opatření CLLD 2.1.1 - Celkem zrealizováno 8 projektů, v současné chvíli žádné projekty v realizaci. 

K 31. 12. 2020 vyčerpáno 4 914 178 Kč (71,04 %). V roce 2021 je v plánu vyhlásit na zbývající alokaci 

viz navýšení alokace v 13. ŽoZ. 

6. Opatření CLLD 2.1.2 - Celkem zrealizováno 8 projektů, 2 projekty v realizaci. K 31. 12. 2020 vyčerpáno 

3 338 720 Kč, v závazku 2 134 591 Kč. V roce 2020 je vyhlášena výzva na 2 mil. Kč. V roce 2021 není 

plánováno vyhlásit výzvu. 

7. Opatření CLLD 2.1.3 - Celkem 3 projekty v realizaci, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 0,00 Kč, v závazku 650 

385 Kč (100 %), od jednoho žadatele byla žádost v aktuálním období stažena. Zbývající alokace 

z opatření byla přesunuta na Čl. 20. 

8. Opatření CLLD 2.1.4 - Celkem zrealizovány 2 projekty, 2 projekty v realizaci. K 31. 12. 2020 vyčerpáno 

532 607 Kč (17,6 %), v závazku 384 500 Kč (12,7 %). V roce 2021 v plánu vyhlásit na zbývající alokaci 

viz navýšení alokace v 13. ŽoZ. 

9. Opatření CLLD 2.2.1 - viz opatření 1.2.2. 

10. Opatření CLLD 2.2.2 - viz opatření 1.2.2. 

11. Opatření CLLD 3.1.1 

a. IROP - Celkem 1 projekt v realizaci, závazek projektu 46,1 %, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 

2 852 873,75 Kč (46,1 %), V tomto monitorovacím období vyhlášena a hodnocena výzva na 

zbývající alokaci, vybrané projekty a náhradní projekty ve výši 3 327 985,85 Kč (53,9 %). 

b. OP Z - Celkem 3 projekty v realizaci, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 2 842 445,00 Kč.  

12. Opatření CLLD 3.1.2 

a. IROP - 1 projekt v realizaci, v závazku projektu 100 % alokace, projekt ukončen 31. 12. 2020, 

k 31. 12. 2020 vyčerpáno 0 Kč. 

b. OP Z - V tomto opatření doposud není čerpáno. V roce 2019 byla vyhlášena výzva na zbývající 

alokaci, kde byl na MAS vybrán 1 projekty v celkové hodnotě 2 119 588,03 Kč, který je od 

1. 1. 2021 v realizaci, tudíž doposud bez žádosti o platbu. 

13. Opatření CLLD 3.X - Žádný projekt v realizaci, výzva nebyla vyhlášena. Opatření bude formálně ve 

strategii v následujícím období zrušeno - na základě MidTerm evaluace byly finance přesunuty na tzv. 

Čl. 20 PRV - Fiche 6.  

14. Opatření CLLD 3.2.1 - Žádný projekt v realizaci, výzva vyhlášena v aktuálním období, vybráno 16 

projektů. 

15. Opatření CLLD 4.1.1 - Celkem 3 zrealizované projekty, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 7 882 023,82 Kč (38,5 

%). V tomto monitorovacím období vyhlášena výzva na zbývající alokaci, uzavřena bude 

v následujícím monitorovacím období.  

16. Opatření CLLD 4.3.1 - Žádné realizované, vybrané projekty, žádné ukončené projekty, žádné čerpané 

finanční prostředky (v předcházejícím žadatel projekt stáhl a není možné vyhlásit znovu výzvu na toto 

opatření).  

17. Opatření CLLD 4.3.3 – Celkem 1 projekt v realizaci, závazek projektu je 1 390 057,51 Kč (36 %), 

vyčerpáno k 31. 12. 2020 0 Kč.  

18. Opatření CLLD 4.3.4 – viz opatření 4.3.1 

19. Další SC a opatření mimo PR OP a PRV - realizace 1 individuálního projektu (oblast vzdělávání - 

opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2), spolupráce na 1 individuálním projektu (oblast vzdělávání - opatření 
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1.1.3, 1.1.4,3.2.2); Taktéž MAS v tomto období poskytovala metodickou pomoc s animační činností 

v oblasti výzvy č. 022, 063 a 080 OP VVV, tzv. Šablony - u více jak 55 projektů (SC 1.1, 1.2). 

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 

v monitorovacím období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 byla naplňována 4 opatření CLLD – OPZ 1.2.1, 1.2.2., 

2.2.1, 2.2.2 - vybrané projekty v realizaci, 1 opatření ve formě vyhlášení výzvy a následné hodnocení 

projektů výzvy – IROP 1.1.2. 

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

princip v monitorovacím období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 byla naplňována opatření CLLD ve formě 

realizace projektů celkem 7 opatření - OPZ 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1 a 3.1.2, IROP 3.1.2; ve formě 

vyhlášení výzvy a ve formě hodnocení projektů výzev celkem 1 opatření – IROP 3.1.1. 

3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 7 opatření zaměřených na tento princip 

v monitorovacím období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 byla naplňována opatření CLLD ve formě realizace 

projektů celkem 3 opatření – IROP 1.1.1, OPZ 1.2.1, OPŽP 4.3.3; ve formě vyhlášení výzvy celkem 2 

opatření – IROP 1.1.1, 1.1.2, a ve formě hodnocení projektů výzev celkem 2 opatření – IROP 1.1.1, 1.1.2 

a ve formě přípravy na vyhlášení výzev 1 opatření – IROP 4.1.1. 

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 bylo dosaženo částečného synergického efektu mezi jednotlivými 

opatřeními SCLLD, a to konkrétně mezi opatřením 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních 

projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity IROP a OPZ. Jsou realizovány 

projekty v obou zmiňovaných opatřeních, které na sebe navazují (v rámci opatření IROP je realizován 

investiční projekt, v rámci opatření OPZ je realizován projekt nejen na zajištění chodu investičního projektu 

z IROPu). Jiných synergických efektů mezi jednotlivými opatřeními SCLLD nebylo v tomto monitorovacím 

období dosaženo. 

4.2. Informace o změnách Integrované strategie 
V monitorovacím období 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020. nebyla podána žádná žádost o změnu SCLLD. 

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie 
V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní. 
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4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie 
V tomto monitorovacím období MAS identifikovala problém, který má nebo v blízké budoucnosti může mít 

vliv na realizaci SCLLD:  

1. Pandemie onemocnění Covid-19  – s celosvětovou pandemií onemocnění Covid-19 a omezením a 

nouzovým stavem v ČR je komplikována realizace SCLLD MAS Podbrněnsko. Omezení setkávání 

určitého počtu lidí je komplikací pro prezenční zasedání orgánů MAS ve spojitosti s administrativními 

procesy výzev MAS a dalšími procesy orgánů. Bylo dle pravidel a nařízení ŘO přistoupeno k hlasování 

per rollam i u orgánů, které tuto možnost nemají stanovenou ve Stanovách a Jednacích řádech, 

rovněž bude všemi dotčenými orgány tento postup zpětně schválen. Taktéž je zvýšení kontrola na 

straně Kanceláře MAS. 

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie 
1. Dopady pandemie a krize – v monitorovací období bylo ze strany MAS diskutováno, jaké dopady 

může mít celosvětová pandemie na realizaci SCLLD, a to především s ohledem na nutnost úspor u 

všech typů žadatelů (obce, podnikatelé, školy a další subjekty) a zároveň komplikace způsobené 

mimořádnými opatřeními pro realizaci jednotlivých projektů podpořených v rámci výzev MAS (což 

může mít za následek nečerpání přidělené alokace), obojí v kombinaci s končícím obdobím 2014-

2020 – eliminace – MAS provádí důslednější oslovení potenciálních žadatelů, velice detailně jsou 

diskutovány potenciální projekty a zároveň rizika. 

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

1. Dle Indikátorového a evaluačního plánu byl připravován Pravidelný roční monitoring, který bude 

proveden a schválen v následujícím monitorovacím období.  

2. Nadále se pracovalo s MidTerm evaluací SCLLD MAS Podbrněnsko s ohledem na výsledky MidTerm 

evaluace.  

4.7. Shrnutí pro veřejnost  
V období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 MAS Podbrněnsko, spolek vyhlásila 1 výzvu z Integrovaného 

regionálního operačního programu. Rovněž MAS animovala území pro zajištění dostatečného počtu 

podaných projektů a poskytovala konzultace k těmto výzvám. MAS nadále administrovala projekty a výzvy, 

které byly vyhlášené v dřívějších monitorovacích obdobích. Taktéž MAS připravovala nové výzvy, které budou 

vyhlášené v následujícím období.  

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., výzva č. 63 Šablony II i výzva č. 80 Šablony III. Jednalo se především o pomoc při realizaci projektu 

(ukončování projektu, vypořádání připomínek k ZZoR Šablony I, podání zprávy o realizaci, metodické vedení 

v době realizace a ukončení projektu Šablony II., podání žádosti o podporu projektu Šablony III. a komplikace 

s realizací projektu s ohledem na mimořádná opatření a uzavření škol 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 všech zmiňovaných výzev. 
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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. 

Nejen na základě dílčích výstupů aktivit SCLLD a postupného vyhlašování výzev a zvyšování alokace SCLLD na 

stávajících i nových programových rámcích, ale i na základě proběhlé MidTerm evaluace je možné hodnotit 

dosavadní implementaci SCLLD v pozitivním slova smyslu. MAS se daří naplňovat stanovené cíle strategie 

skrze jednotlivé podpořené projekty. 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 9. 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, Operační program Životní prostředí. Financování ISg Programu rozvoje venkova 

naleznete v příloze č. 2 9. Zpráva o plnění integrované strategie.  

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 9. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny 

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

MAS. Bohužel došlo k nalezení nesrovnalostí mezi automaticky plněnými hodnotami a hodnotami 

vykazovanými jednotlivým projekty v průběhu realizace a po ukončení projektů. Nesoulad je popsán v příloze 

č. 6 Indikátory_nesoulad. 

Záložka Indikátory 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 9. Zpráva o plnění 

integrované strategie. 

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, Operační program Životní prostředí. 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, 3.2.1). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny 

(tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - příloha č. 3).  
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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 systému ISKP. 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. 2020 

 závazek – hodnota 8 k datu 31. 12. 2020 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 Opatření 2.1.2 

o Indikátor 93701 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 8 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 10 k datu 31. 12. 2020 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 2 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 4 k datu 31. 12. 2020 

 Opatření 2.1.3 

o Indikátor 93701 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 3 k datu 31. 12. 2020 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 Opatření 2.1.4 

o Indikátor 93701 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 2 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 4 k datu 31. 12. 2020 

o Indikátor 94800 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2020 

 Opatření 3.X 

o Indikátor 92501 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 Opatření 3.2.1 

o Indikátor 92702 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

o Indikátor 94800 
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 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020 

 Opatření 3.1.1. OP Z 

o Indikátor 62000 

 dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 3 k datu 31. 12. 2020 

 závazek – hodnota 3 k datu 31. 12. 2020 

Více informací naleznete v opisu záložky ze sytému MS2014+ (viz příloha č. 5).  

7. Přiložené dokumenty 
1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě 

2. 9. 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. Indikátory_nesoulad 


