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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. 2017 až 31. 12. 2017 naleznete na 

dalších záložkách. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
Ve sledovaném období 1. 7. 2017 - 31. 12. 2017 byly vyhlášeny tyto výzvy:  

Tab. 1 Seznam vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD v monitorovacím období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017. 

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  

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 

 

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. Výzvy 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 

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 

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 byly vyhlášeny celkem 2 výzvy MAS Podbrněnsko (celkem 2 opatření CLLD – 

1 opatření IROP 1.1.1 a 1 opatření IROP 3.1.1) 

2. Zároveň probíhala intenzivní příprava na vyhlášení dalších 3 výzev MAS – 3 opatření PRV (2.1.2, 2.1.3 

a 2.1.4), 1 opatření OPZ (3.1.1) a 1 opatření IROP (3.1.2) 

3. U opatření PRV 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, opatření OPZ 1.2.1 a opatření IROP 1.1.1 byly vyhlášeny výzvy již 

v minulém monitorovacích období, v tomto probíhalo hodnocení a výběr projektů (administrace ze 

strany MAS).  

4. Vysoká míra osvěty a informování členů MAS a potenciálních žadatelů o začátku realizace SCLLD, 

připravovaných a vyhlašovaných výzvách, o probíhající realizaci SCLLD atd. – například pro potřeby 

připravované výzvy č. 2 PRV na základě předchozích zkušeností došlo k různým formám oslovení 

potenciálních žadatelů (zpravodaje obcí, oslovení partnerů i členů orgánů MAS s prosbou o předání 

informací, přímé oslovení z databáze MAS atd.). 

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

pomoc při realizaci projektu a ZoR/ŽoP 

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.  

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

sběr podnětů pro případnou revizi SCLLD. 

8. U níže uvedených opatření nenastal ve sledovaném období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 žádný věcný 

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

obdobích (dle finančního plánu SCLLD): PRV – 3.x, OPZ – 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.1.2, IROP – 1.1.2, 4.1.1. 

V současném monitorovacím období byl dosud finančně podpořen pouze 1 integrovaný projekt: opatření 

OPZ 1.2.1 – projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007468 Péče o děti 1. stupně základní školy ve správním 

obvodu ORP Židlochovice.  

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 3 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip 

bylo v monitorovacím období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 bylo naplňováno pouze jedno opatření CLLD – 

OPZ 1.2.1 – projekty byly ve fázi hodnocení a výběru projektů (administrace ze strany MAS). Realizace 

zbylých opatření jsou plánovány na další období. 

2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 6 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální 

princip bylo v monitorovacím období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 byly naplňovány 2 opatření CLLD, ve formě 

fáze hodnocení a výběru projektů (administrace ze strany MAS) celkem 1 opatření – OPZ 1.2.1; a ve 

formě vyhlášení výzvy celkem 1 opatření – IROP 3.1.1. Realizace zbylých opatření jsou plánovány na další 

období. 

3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 4 opatření zaměřených na tento princip bylo 

v monitorovacím období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 byly naplňovány 3 opatření CLLD, ve formě fáze 

hodnocení a výběru projektů (administrace ze strany MAS) celkem 2 opatření – OPZ 1.2.1 a IROP 4.1.1; 
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a ve formě vyhlášení výzvy celkem 1 opatření – IROP 1.1.1. Realizace zbylých opatření jsou plánovány na 

další období. 

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. Zároveň MAS v současnosti nedisponuje informacemi o připravovaných projektech/žádostech, ve 

kterých by docházelo k synergickým efektům. 

4.2. Informace o změnách Integrované strategie 
V monitorovacím období 1. 7. 2017 až 30. 2017. 2017 proběhla celkem 1 Žádost o změnu, tato změna byla 

schválena MMR – ORP: 

1. ŽoZ Isg – 21. 9. 2017 – Hlášení změn ve členech povinných orgánů a v partnerech Místní akční skupiny 

Podbrněnsko, spolek, které se udály od podání žádosti o standardizaci (dle pokynu od MMR se změny 

ve členech povinných orgánů a partnerech MAS hlásí změnou SCLLD v MS2014+). 

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  

 U výzvy č. 1 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava došlo k výraznému 
zdržení v procesu hodnocení a výběru projektů: „Výzva byla uzavřena 28. 4. 2017 ve 12:00. Přibližně 
2 hodiny před uzavřením výzvy došlo k nefunkčnosti systému ISKP14+ - 2 žádosti o podporu nebylo 
možné zaregistrovat. Od 28. 4. 2017 jednání o zařazení projektů, zda se opravdu jednalo o technický 
problém systému či nikoliv. Dne 27. 7. 2017 bylo rozhodnuto, že 1 žádost bude dodatečně 
zaregistrována, 1 žádost byla odmítnuta (nejednalo se o chybu systému). Následně přibližně měsíc 
TESCO SW upravovalo výzvu, aby bylo možné doregistrovat žádost – hodnocení výzvy stálo přibližně 
2 měsíce. Problém nakonec definitivně vyřešen 3. 9. 2017 úspěšnou doregistrací 1 žádosti o podporu. 
Následně v měsíci září aktualizace ISKP – nová záložka – nutná úprava výzvy – zdržení přibližně další 
1 týden.  

 Ve sledovaném období byly nesrovnalosti a problémy s metodickým prostředím ze strany ŘO IROP, 
především v podobě neaktuálních příruček (například pro hodnocení a výběr projektů), kdy nebylo vždy 
jasné a zřejmé, jakým způsobem má být postupováno. MAS se tuto problematiku snažila řešit přímým 
dotazováním ŘO IROP a případně spoluprací s jinými MAS či inspirací u jiných OP. 
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OPZ   

 V rámci realizace strategie v OPZ došlo ke zveřejnění doplňujících informací k milníkům a plánu čerpání 
alokace. Na tento fakt bylo potřeba reagovat a uzpůsobit plán vypisovaných výzev, neboť MAS finanční 
plán tvořila ještě s vědomím, že na OPZ se milníky nevztahují a OP si požadované milníky plní za program 
v individuálních projektech. Nově pak tato záležitost byla přesunuta i na MAS. Naše MAS nemá pro 
splnění milníku uzpůsobený finanční plán, ale přijala opatření, aby vypsala všechny výzvy v rozsahu 
potřebném dle očekávání. Milník nicméně i vzhledem k logice proplácení, kdy se údaje za projekt berou 
až s ŽoP, bude ohrožen. Projekty mají často jen jedinou etapu a jako takovou ji budou mít proplacenou 
až s koncem projektu, což je pro milník problém. 
 

PRV  

 Žádosti o dotaci přijaté v rámci výzvy č. 1 byly na počátku monitorovacího období předány 

k administraci na RO SZIF. Tato administrace je však poměrně zdlouhavá a do konce monitorovacího 

období nebyla s výjimkou jedné žádosti ukončena. Administrativní zátěž je vzhledem k relativně malé 

velikosti projektů a objemu alokovaných finančních prostředků velká, a to jak pro žadatele, tak pro 

pracovníky administrativní kontroly a hodnotitele. 

 Ze strany řídícího orgánu (MZe) a platební agentury (SZIF) jsou na žadatele kladeny vysoké nároky při 

výběru dodavatelů. Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 

2014–2020 vyžaduje po žadatelích splnění některých povinností nad rámec zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

 Obecně se lze setkat s velkou „úmrtností“ projektů. Z 15 původně přijatých žádostí bylo sice 14 vybráno 

k podpoření (zbývající jedna žádost vyřazena už při kontrole přijatelnosti), nicméně v současnosti se 

zdá, že realizace se dočká pouze 9 projektů. Někteří žadatelé si bohužel pozdě uvědomili, že nebudou 

schopni splnit podmínky pro poskytnutí dotace nebo se jim nepodařilo uspokojivě zrealizovat výběrové 

řízení.  

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 (například u výzvy IROP – 2 – Investice do 

infrastruktury pro základní a střední vzdělávání bylo přistoupeno ke 2 školením pro žadatele z důvodu 

letních prázdnin), 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 místní periodika a zpravodaje 

obcí atd.) – eliminace – rozšíření osvěty a oslovení (informování široké veřejnosti o projektech 

podpořených ve výzvách MAS a další způsoby oslovení). 

3. Nedodržení lhůt pro administraci žádostí MAS z důvodu, který nevznikl na straně MAS – chyby a 

problémy se systémem MS2014+, které mohou prodloužit proces hodnocení a výběru projektů 

(především spojeno vždy s release systému, kdy následně nějakou dobu trvá ustálení MS2014+) - 

eliminace - snaha předvídat a předcházet potenciálním problémům nevznikajících na straně MAS a 

o těchto skutečnostech dostatečně informovat potenciální žadatele (například sledovat změny pravidel 
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a legislativy, jež by mohly mít dopad na realizaci SCLLD;  upozornění žadatelů na možnost nefunkčnosti 

systému - žádost vytvářet a podávat s dostatečným předstihem; školení pro žadatele, jejichž součástí je 

i část zaměřena na systém MS2014+ atd.). 

4. Změna metodického prostředí – velmi často se mění metodické dokumenty, na které MAS musí 

reagovat. V řadě případů má rozpracované dokumenty, které pak ale nemůže využít, neboť dojde 

k vydání aktualizované verze metodiky, pravidel, často s okamžitou účinností. Eliminace – vydávat 

dokumenty s odloženou účinností, zlepšit na straně ŘO časování a rozporné pasáže eliminovat. 

5. Nové či neadekvátní požadavky na orgány MAS (členství v MAS, zájmové skupiny, sektory). Z důvodu 

aktualizace „Minimálních požadavků IROP na interní postupy“ vyplynul požadavek, který nevyplývá ze 

Standardizace, na základě které byly aktualizovány stanovy a ustavovány orgány MAS. Nyní patrně bude 

nutné vyměnit členy Hodnotící komise, kteří nejsou členy MAS, ačkoliv tento požadavek nebyl dříve 

nikde uveden. Vzhledem k procesům ustavování orgánů v MAS může být ohrožena plynulost hodnocení 

a výběru projektů ze strany MAS. Rovněž požadavek na rozložení zájmových skupin ve výběrové komisi 

je v případě některých výzev vzhledem k zaměření výzev přinejmenším problematický. Eliminace – 

převolit hodnotící komisi na nejbližší možné Valné hromadě, případně vstup současných nečlenů do 

MAS.  

4.6. Popis aktivit vyplývající z evaluačního plánu DoP 
Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období: 

1. Vzhledem k monitorovacímu období a dle Indikátorového a evaluačního plánu pro SCLLD  MAS 

Podbrněnsko, spolek (dále jen IEP), nedošlo k evaluaci v plné míře. Pouze došlo ke sběru hodnot 

sledovaných indikátorů (dle IEP) a k částečnému ověření nastavených procesů.   

2. Byla připravována aktualizace Indikátorového a evaluačního plánu pro SCLLD MAS Podbrněnsko, spolek, 

vzhledem k ověření v praxi. Ke schválení došlo až v roce 2018 (aktualizovaný dokument bude součástí 

4. Zprávy o plnění integrované strategie.  

3. MAS se postupně připravuje na mid-term evaluaci dle Indikátorového a evaluačního plánu.  

4.7. Shrnutí pro veřejnost  
V období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 MAS Podbrněnsko, spolek, intenzivně pracovala na vyhlášení dalších 

výzev MAS, a to konkrétně na investicích pro základní a střední školy z regionu a investice v podobě sociálních 

bytů v obcích MAS. Obě výzvy byly nakonec vyhlášeny na počátku července 2017. Rovněž pracovníci a členové 

orgánů MAS intenzivně pracovali na hodnocení a výběru projektů ve výzvách, a to na všech 6 výzvách. Do 

konce sledovaného období se podařila administrativa ze strany MAS (úkony po výběr projektů) ukončit 

u celkem 3 výzev, u dalších 3 výzev (IROP) k výběru projektů dojde na počátku roku 2018 (3. 1. 2018). Zájem 

žadatelů o výzvy MAS Podbrněnsko, spolek, není ideální (ve výzvách zbývají části alokace). Nicméně na 

druhou stranu se jedná o počátek celého období a místní subjekty nebyly z předešlého programovacího 

období EU na našem území zvyklí na možnost čerpání financí přes MAS. I z tohoto důvodu MAS zvýšila svou 

osvětovou činnost mezi potenciálními žadateli, aby docházelo k lepšímu čerpání financí z výzev MAS.  

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.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci 

Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i 
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v prostorách MAS Podbrněnsko). Zároveň se MAS připravuje na vyhlášení výzvy tzv. Šablon II., tedy 

pokračování výše zmiňované výzvy určené nejen pro MŠ a ZŠ.  

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, nicméně dle dílčích výstupů 

jednotlivých aktivit, které vedou k realizaci integrované strategie, lze říci, že se jedná o dobrý začátek 

implementace SCLLD. Při zachování a zvyšování kvality nastavených procesů MAS a implementace SCLLD lze 

předpokládat úspěšnou realizaci strategie i v následujícím období.   

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

5. Financování Isg 
 

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

prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému 

MS2014+ (viz příloha č. 3).   

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 Skutečnosti neprojektových indikátorů obsahuje indikátory, které jsou vykazovány na SCLLD, 

nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. V tomto monitorovacím období nedošlo 

k žádnému plnění hodnot indikátorů, jelikož plněním se rozumí až schválení prvním ZoR ze strany ŘO. 

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

2. 3. 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 Skutečnosti neprojektových indikátorů ze systému MS2014+ 

 


