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Zpráva o plnění integrované strategie 

Zpráva za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 
 
 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, spolek  

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 

Nositel strategie integrovaných nástrojů strategie CLLD (dále jen MAS) 
 

Identifikace operace 

Číslo zprávy CLLD_16_01_015_03 

Integrovaná strategie 
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ŽIVÉ POMEZÍ 

KRUMLOVSKO-JEVIŠOVICKO, Z. S. NA OBDOBÍ 2014-2020 

Nositel Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s. 

Sledované období od 1. 7. 2018 0:00:00 

Sledované období do 31. 12. 2018 23:59:59 

Strategie 

Popis integrovaného nástroje 

Rozvojová územní strategie území vychází z dostupných veřejných statistických dat a informací získaných zpětnými vazbami z území. 

Strategie navržena do 7 tématických cílů. Posláním strategie místní akční skupiny je vytvářet a realizovat projekty, které pozvednou 

rozvoj území, budou ohleduplné vůči životnímu prostředí a dlouhodobě udržitelné do dalších let. Výzvou pro MAS je posilovat takový 

rozvoj území, který reflektuje současnou situaci a dění jak v regionu, tak na úrovni EU či globální témat. Udržitelný rozvoj musí do 

území přinést nezbytné inovace v oblasti použití moderních nástrojů v oblasti investic, řízení a know-how. I přes změny a vývoj si 

musí uchovat svoji tvář a specifický charakter daný historickým vývojem a odkazem předků. 
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Přehled vyhlášených výzev 

Ve sledovaném období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 vyhlásila MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z. s. celkem 3 výzvy. 2 byly 

vyhlášeny z OP Z a 1 výzva byla vyhlášena na IROP. 

 

OP Z - Prorodinná opatření alokace 4 135 260 Kč, do konce sledovaného období nebyla výzva uravřena a projekty zadministrovány. 

Příjem žádostí 17. 9. 2018 - 28. 2. 2019. 

 

OP Z - Sociální a komunitní služby alokace 4 273 710 Kč, výzva uzavřena, podán 1 projekt, probíhá jeho administrace. Příjem žádostí 

24. 9. 2018 - 31. 12. 2018 

 

IROP - Vzdělávání alokace 4 210 530 Kč, do konce sledovaného období nebyla výzva uravřena a projekty zadministrovány. Příjem 

žádostí 13. 12. 2018 - 1. 4. 2019. 

Informace o věcném pokroku v 

realizaci integrované strategie 

Za sledované období vyhlášena výzva OPZ na Sociální služby, opatření je zaměřené na dosažení strategického cíle Impulsy pro 

občany a zdravou společnost, konkrétně naplňování opatření Péče o seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel. Dále byla z OPZ 

vyhlášena výzva na prorodinná opatření, výzva svým obsahem je zacílena na strategický cíl Impulsy pro občany a zdravou společnost 

- konkrétně naplňování opatření Pro mladou generaci. První výzva vyhlášená z IROP zaměřená na infrastrukturu vzdělávacích institucí 

na území MAS míří na strategický cíl Impulsy pro občany a zdravou společnost - konkrétně naplňování opatření vzdělaná společnost. 

 

Ve sledovaném období byl úspěšně dokončen výběr projektů 1. výzvy PRV vyhlášené v předchozím sledovaném období. Z celkem 14 

podaných žádostí na MAS bylo po výběru MAS předáno na SZIF 12 projektů, v současné době má Dohodu o poskytnutí dotace 

podepsáno 6 žadatelů (dotace 1 364 134 Kč). U 6 žadatelů probíhá administrativní kontrola a kontrola výběrového řízení ze strany 

SZIF (dotace 4 230 538 Kč). Projekty žadatelů, které se dostávají do fáze realizace naplňují strategický cíl Rozvoj ekonomiky - 

opatření rozvoj malých a středních podniků. 

 

Ve sledovaném období MAS poskytovala metodickou podporu školám při podávání žádostí do 2. vlny šablon. Aktivita naplňuje 

opatření strategie Vzdělaná společnost. 

Informace o pokroku v realizaci 

klíčových intervencí 
Nerelevantní, MAS nemá stanovené klíčové intervence. 

Popis realizace integrované strategie 

Informace o dosažených 

synergických efektech na úrovni 

opatření resp. podopatření strategie 

Doposud nebyly realizované vzájemně související integrované projekty. Synergické efekty nebyly opatřeními generovány. 
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Informace o podaných/ schválených 

změnách integrované strategie 

Nebyly podané změny integrované strategie. MAS v současné době připravuje a konzultuje změnu programového rámce IROP a 

změnu finančního plánu IROP. 

Opatření při neplnění uložených 

povinností nositelem 

Opatření nebyla uplatněna. 10. 10. 2018 bylo na MAS zasláno upozornění ŘO IROP na neplnění finančního plánu. ŘO IROP vyzval 

MAS k předložení dokumentace k vyhlášení výzev s termínem do 31. 10. 2018. V té době již probíhalo připomínkování a schvalování 

v orgánech MAS preferenčních kritérií k výzvám. MAS v požadovaném termínu předložila na ŘO dokumentaci k výzvám. Výzvy 

MAS nemohla vyhlásit před schválením interních postupů IROP, které proběhlo k 28. 8. 2018. 

Informace o problémech, které se 

vyskytly v realizaci integrované 

strategie v průběhu období, za které 

je tato zpráva vykazována a přijatá 

opatření 

Za sledované období se nevyskytly problémy v realizaci integrované strategie. MAS zareagovala na zpoždění realizace strategie 

vyhlašováním vyšších až celkových alokací na opatření v nejbližším možném termínu (po schválení výzvy ze strany ŘO). 

Informace o potenciálních rizicích 

realizace integrované strategie a 

opatření k jejich eliminaci 

Potenciální riziko realizace ISg představuje odstupování žadatelů od jejich projektových záměrů, případně realizace z prostředků 

mimo SCLLD s ohledem na zpoždění vyhlašování výzev především pro Integrovaný regionální operační program. 

 

Opatření - MAS se snaží intenzivněji komunikovat se všemi aktéry v území a aktualizuje zásobník projektových záměrů, aby v případě 

odstoupení některých ze žadatelů, byli další potenciální žadatelé připraveni podat svoji žádost o dotaci a měli svůj projektový záměr 

kvalitně a dostatečně připravený. 

Popis aktivit vyplývajících z 

evaluačního plánu DoP 
Žádné evaluační aktivity za sledované období nebyly uskutečněny. Začíná realizace prvních projektů z programového rámce PRV.  

Horizontální principy 

Horizontální principy 

Při realizaci místní rozvojové strategie je nepřípustná jakákoliv diskriminace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období z OPZ jsou 

dokonce zaměřené na podporu znevýhodněných skupin obyvatel. 

 

Při realizaci strategie je zajištěn rovný přístup mužů a žen, při nastavování preferenčních kritérií není žádné z pohlaví nějak 

zvýhodňováno. 

 

Udržitelný rozvoj - naplňování témata i ve výzvách IROP - preferenční kritéria - žádosti bodované více body s pozitivním vlivem na 

životní prostředí. 
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Shrnutí pro veřejnost 
 

Od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 zaměstnanci MAS usilovně pracovali na administraci přijatých projektů z 1. výzvy PRV. Úspěšnou kontrolou a 

výběrem projektů na MAS s ohledem na alokaci vyhlášených opatření prošlo 12 ze 14 projektů. Poměrně slušný zájem byl v opatření pro 

zemědělské podnikatele. Převis žádostí MAS zaznamenala u podnikatelů z nezemědělských činností. Během prosince2018 bylo schváleno 6 

projektů, bez výběrového řízení ze strany SZIF. U 6 projektů, kde žadatelé realizovali výběrová řízení, administrace ze strany SZIF nebyla 

dokončena. 

 

Koncem srpna 2018 byl po téměř roce úspěšně dokončen proces schvalování interních postupů IROP ze strany ŘO, což doposud bránilo ve 

vyhlášení výzev IROP. Na ŘO byla předložena dokumentace k výzvám a jako první se podařilo vyhlásit výzvu zaměřenou na vzdělávací 

infrastrukturu, která je určena pro školy v území MAS. 

 

V září 2018 byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu zaměstnanost. 1. výzva zaměřená na sociální služby. Od vyhlášení výzvy s MAS 

konzultovala svůj projektový záměr Oblastní charita Znojmo. Projekt charity byl podán. 2. výzva se věnuje prorodinným opatřením. Příjem 

žádostí byl prodloužen, žadatelé ustoupili od podání svého projektového záměru, MAS oslovovala další potencionální žadatele z území. 

 

Ve sledovaném období MAS pokračovala v animaci škol. Školám v území většinou končila realizace projektu z šablon I. Od letních měsíců ve 

spolupráci s MAS připravovaly školy novou projektovou žádost, aby mohly od září plynule navázat s realizací projektu ze šablon II. 

 

V druhé polovině roku 2018 také dále pokračovaly aktivity spojené s výsadbou nových ovocných alejí v obcích MAS. 
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PRV – závazkované finanční prostředky 
Závazkované projekty (projekty, u kterých je podepsána Dohoda) za celé období realizace SCLLD ke dni 31. 12. 2018 

 

 

IROP – závazkované finanční prostředky 

 

 

Opatření CLLD Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Podpora Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné 

zdroje 

Soukromé 

zdroje 

Nezpůsobilé 

výdaje 

Podpora zemědělských podniků 830 000 Kč 415 000 Kč 265 600 Kč 149 400 Kč 415 000 Kč 174 300 Kč 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zemědělská infrastruktura 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Lesnická infrastruktura 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pozemkové úpravy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Podpora nezemědělských činností 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zavádění preventivních protipovodňových opatř. v 

lesích 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Spolupráce v rámci iniciativy LEADER 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Opatření CLLD Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Podpora Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné 

zdroje 

Soukromé 

zdroje 

Nezpůsobilé 

výdaje 

Bezpečnost a udržitelná doprava 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vzdělávání 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Opatření vedoucí k sociální inkluzi 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Sociální podnikání 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F3-Lesnická-infrastruktura.pdf
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OPZ – závazkované finanční prostředky 

 

Opatření CLLD Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Podpora Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné 

zdroje 

Soukromé 

zdroje 

Nezpůsobilé 

výdaje 

Sociální a komunitní služby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Prorodinná opatření 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 


