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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. 1. 2017 až 30. 6. 2017 naleznete na dalších záložkách.

2.2. Přehled vyhlášených výzev
Ve sledovaném období 1. 1. 2017 - 30. 6. 2017 byly vyhlášeny tyto výzvy:
1. Výzva č. 1 PRV - Fiche 1. (Opatření CLLD 2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví
zemědělství), Fiche 2 (Opatření CLLD 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů
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na venkově) a Fiche 3 (Opatření CLLD 2.1.3 Venkovský cestovní ruch) - celková alokace MAS
na výzvu (bez spoluúčasti žadatele) - 13 917 650 Kč;
2. Výzvy č. 1 IROP Udržitelná a bezpečná doprava - Opatření CLLD 4.1.1 Udržitelná a bezpečná
doprava - celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele) - 13 500 000 Kč;
3. Výzva č. 1 OPZ Prorodinná opatření - Opatření CLLD 1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního
věku a mladšího školního věku - z důvodu vyřazení všech žadatelů při hodnocení FnP výzva
opakována (viz výzva č. 4) - celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele) –
1 990 150 Kč;
4. Výzva č. 2 OPZ Prorodinná opatření - Opatření CLLD 1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního
věku a mladšího školního věku - celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele) 1 990 150 Kč.

2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie
1. V monitorovacím období byly vyhlášeny celkem 4 výzvy MAS Podbrněnsko (celkem 5 opatření
CLLD - 1 opatření IROP 4.1.1, 3 opatření PRV 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2x 1 opatření OPZ 1.2.1)
2. Zároveň probíhala intenzivní příprava na vyhlášení dalších 2 výzev - 2 Opatření IROP 1.1.1 a 3.1.1
3. Vysoká míra osvěty a informování členů MAS a potenciálních žadatelů o začátku realizace SCLLD,
připravovaných a vyhlašovaných výzvách, o probíhající realizaci SCLLD atd.
4. Na základě zkušeností z konzultací, informování na zasedání (DSO, ORP, ŘV MAP, schůzek ředitelů
atd.) sběr podnětů pro případnou revizi SCLLD.
5. Metodická pomoc a znovu oslovení škol s nabídkou animační činnosti v oblasti výzvy č. 22 OP VVV
(Šablony MŠ a ZŠ I.)
6. Snaha rozvíjet region na úrovní 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 současném monitorovacím období nebyly dosud finančně podpořeny žádné integrované projekty
(viz příloha č. 4 Finanční plán a indikátory pro programové rámce).

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

3. Horizontální principy
1. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 6 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální
princip bylo v monitorovacím období bylo naplňováno 1 - Opatření CLLD 1.2.1 Podpora služeb
péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku - byly vyhlášeny celkem 2 výzvy. Realizace
zbylých opatření jsou plánovány na další období.
2. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 3 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální
princip bylo v monitorovacím období bylo naplňováno 1 - Opatření CLLD 1.2.1 Podpora služeb
péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku - byly vyhlášeny celkem 2 výzvy. Realizace
zbylých opatření jsou plánovány na další období.
3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 3 opatření zaměřených na tento princip
bylo v monitorovacím období naplňováno 1 Opatření CLLD 4.1.1 udržitelná a bezpečná doprava byla vyhlášena celkem 1 výzva. Realizace zbylých opatření jsou plánovány na další období.
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Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech
přihlášených projektů (žádostí o podporu / žádostí o dotaci) 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.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie
V monitorovacím období 1. 1. 2017 až 30. 6. 2017 proběhly celkem 2 Žádosti o změnu, obě byly
schváleny všemi ŘO:
1. ŽoZ Isg - 16. 2. 2017 - Sloučení položek finančního plánu Opatření SCLLD 1.1.1 Investice
do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání z let 2017 a 2018 souhrnně do roku 2017,
a sloučení položek finančního plánu Opatření SCLLD 3.1.1 Podpora terénních, ambulantních,
vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením z let 2017 a 2021 do roku 2017.
2. ŽoZ Isg - 18. 5. 2017 - Rozšíření a doplnění textu Typu projektů v opatření SCLLD 3.1.1 Podpora
terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením o nebytové prostory.

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
IROP


S ohledem na dlouhou dobu schvalování výzvy a její vyhlášení bylo v tomto období přistoupeno
k přípravě veškerých podkladů pro vyhlášení výzvy nejpozději 3 měsíce před vyhlášením výzvy.

OPZ


Na základě zkušenosti s první výzvou OPZ Prorodinná opatření, kdy všichni žadatelé získali
negativní hodnocení FnP a byla ukončena administrace, bylo přistoupeno k posílení informační
kampaně – doporučení konzultace projektů a žádostí o podporu (promítlo se i do ostatních OP /
PRV).

PRV




V tomto období jsme zaznamenali nedostatečnou časovou souslednost ŘO a MAS v oblasti
vyhlašování výzev (příručky a pokyny až po provedení daného aktu z naší strany). V následujícím
období tuto problematiku neočekáváme.
Bylo by vhodné převedení některých administrativních úkonů MAS souvisejících s výzvou
do elektronického prostředí Portálu Farmáře.
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Rovněž z důvodu obecně dobré situace na trhu práce je pro MAS velice obtížné naplňovat vznik
pracovních míst.
Nízká účast žadatelů ve Fichi 2 a 3, i přes oslovení potenciálních žadatelů - v příštím období bude
přistoupeno k posílení kampaně pro oslovení potenciálních žadatelů.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie
1. Nedostatečný počet podaných žádostí ve výzvách MAS - v současnosti vysoká míra osvěty a
oslovování potenciálních žadatelů (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 atd.) - eliminace - zvýšení oslovení a osvěty (informace
skrze místní periodika a zpravodaje obcí, informování široké veřejnosti o projektech podpořených
ve výzvách MAS apod.)
2. Nedostatek kvalitně připravených projektů - v současnosti jsou všichni žadatelé vyzýváni
ke konzultacím, ke každé výzvě je uspořádáno min. 1 školení pro žadatele, žadatelé jsou na
největší / nejčastější problémové oblasti žádosti zvláště upozorňováni - eliminace - zvýšení
informování o doporučení konzultací každé žádosti a několikeré upozornění na konání školení pro
žadatele, blížící se konec ukončení výzvy atd.
3. Nedodržení lhůt pro administraci žádostí MAS z důvodu, který nevznikl na straně MAS –
v současnosti řešíme problém se systémem, díky kterému nebylo možné podat žádost (nakonec
bude dodatečně zaregistrována) - eliminace - snaha předvídat a předcházet potenciálním
problémům nevznikajících na straně MAS (například upozornění žadatelů na možnost
nefunkčnosti systému - žádost vytvářet a podávat s dostatečným předstihem; sledovat změny
pravidel a legislativy, jež by mohly mít dopad na realizaci SCLLD atd.)

4.6. Popis aktivit vyplývající z evaluačního plánu DoP
Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období:
1. Vzhledem ke schválení SCLLD na konci roku 2016, a tedy začátek realizace SCLLD v první polovině
roku 2017, neproběhla evaluace v plné míře (informace uvedeny i ve Výroční zprávě MAS
Podbrněnsko, spolek, za rok 2016).
2. Byl vypracován a schválen Indikátorový a evaluační plán pro SCLLD MAS Podbrněnsko, spolek
(viz příloha č. 2 Indikátorový a evaluační plán) - nastavení postupu, termínů, odpovědnosti
za sledování a vyhodnocování plnění Isg.
3. MAS se postupně připravuje na mid-term evaluaci a každoroční evaluaci dle Indikátorového a
evaluačního plánu.

4.7. Shrnutí pro veřejnost
V období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 MAS Podbrněnsko, spolek, intenzivně pracovala na nastartování
realizace Strategie CLLD, především na přípravě a vyhlášení dlouho avizovaných prvních výzev MAS
Podbrněnsko. To se podařilo již v polovině března, kdy MAS vyhlásila první výzvu na podporu
zemědělských subjektů, nezemědělských subjektů a venkovského cestovního ruchu. Na konci března
následovaly další 2 výzvy na podporu zvýšení bezpečnosti v dopravě a na podporu prorodinných
opatření, především v podobě příměstských táborů a dětských klubů. Poslední zmiňovaná výzva
(Prorodinná opatření) musela být na konci května vyhlášena znovu, jelikož všichni žadatelé byli
vyřazeni již v prvním kroku hodnocení (nedodržení předepsaných pravidel výzvy).
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V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnosti 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. Školám, které projevily zájem, MAS pomohla s žádostí o podporu, uspořádala několik
hromadných školení (například realizace projektu, podání zprávy o realizaci apod.). Do ukončení výzvy
(do 30. 6. 2017) se MAS podílela na přípravě a podání žádostí u více než 20 mateřských a základních
škol z regionu.
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.

4.8. Doplňující informace
V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní.

5. Přiložené dokumenty
1.
2.
3.
4.

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě
Indikátorový a evaluační plán
Výroční zpráva MAS Podbrněnsko, spolek, za rok 2016
Finanční plán a indikátory pro programové rámce
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