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Zpráva o plnění integrované strategie 

Zpráva za období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 
 

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_07 

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. 2020 0:00:00 

Sledované období do 31. 12. 2020 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 
Za sledované období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 vyhlásila MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z. s. jednu výzvu - 3. výzva IROP 
Vzdělávání s celkovou alokací (celkové způsobilé výdaje) 2 891 122 Kč. 

Informace o věcném pokroku v 
realizaci integrované strategie 

PRV - pokrok v administraci projektů, do sledovaného období bylo proplaceno 17 projektů z 1. a z 2. výzvy, u dalších 4 projektů byla 
ukončena fyzická realizace a na SZIF úspěšně zaregistrována žádost o platbu, 6 projektů stále v realizaci před předložením žádosti o 
platbu na MAS. Ze 3. výzvy PRV bylo na MAS schváleno k podpoře 8 projektů, z nich 4 jsou úspěšně po administrativní kontrole na 
SZIF. U 4 zbývajících probíhá administrativní kontrola SZIF (projekty s výběrovým řízením). 
 
Opatření PRV 
- F1 Podpora zemědělských podniků - 9 projektů proplaceno / 3 projekty v realizaci / vybráno MAS celkem 12 projektů 
- F2 Zpracování a uvádění na trh zeměděl. produktů - 4 projekty v realizaci / vybráno MAS celkem 4 projekty 
- F3 Zemědělská infrastruktura - 1 projekt proplacen / vybrán MAS 1 projekt 
- F4 Lesnická infrastruktura - podáno 0 projektů (nezájem o vyhlášené opatření) 
- F5 Pozemkové úpravy - 1 projekt proplacen / vybrán MAS celkem 1 projekt 
- F6 Podpora nezemědělských činností - 6 projektů proplaceno/ 3 projekty v realizaci / vybráno MAS celkem 9 projektů 
- F7 Zavádění prevent. protipovod. opatření v lesích podáno 0 projektů (nezájem o vyhlášené opatření) 
 
IROP - za sledované období dokončen výběr projektů na MAS, dokončeno závěrečné ověření způsobilosti ze strany CRR a vydány 
právní akty 1. výzvy IROP - Bezpečnost a udržitelná doprava. Vydáno 5 právních aktů ze 7 schválených projektů na MAS. 
 
Proplacen 1. projekt z 2. výzvy IROP vzdělávání. 
 
Ve sledovaném období byl ukončen příjem žádostí ze 3. výzvy IROP, na MAS zaregistrovány 3 projekty. 
 
Opatření IROP 
- Bezpečnost a udržitelná doprava: 5 projektů s vydaným právním aktem a v realizaci. 
- Vzdělávání: 1 projekt proplacen, 1 projekt v realizaci. 3 projekty zaregistrovány na MAS. 
- Opatření vedoucí k sociální inkluzi - podáno 0 (výzva doposud nevyhlášena, odebrána alokace) 
- Sociální podnikání - podáno 0 (výzva doposud nevyhlášena, odebrána alokace) 
 
OPZ: Odstoupení žadatele před vydáním právního aktu. Aktivita byla financována z jiného dotačního titulu. 
 
Opatření OPZ 
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- Sociální služby - podán 1 projekt (nesplněny podmínky VH) 
- Prorodinná opatření - 1 projekt ukončen ze strany žadatele. 
 
Ve sledovaném období MAS poskytovala metodickou podporu školám v území při podávání závěrečných zpráv o realizaci a žádostí o  
platbu do 2. vlny šablon. MAS ve sledovaném období připravovala se školami nové žádosti o dotaci do 3. vlny šablon. 

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. 

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie 

Ve sledovaném období byla předložena a schválena 3. žádost o změnu strategie. Podstatou změny strategie byla aktualizace členské 
základny MAS a aktualizace zástupců členských subjektů. 

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem 

Za sledované období nebyla uplatněna žádná opatření. 

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. 

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. Nově je možné 
očekávat zpoždění realizace některých projektů v souvislosti s COVID - 19. 
 
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. Žadatelé jsou upozorňování, že mohou v případě zpoždění realizace podat žádost o změnu 
harmonogramu projektu, pokud to umožňuje daná výzva. 
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Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP 

Za sledované období nebyly realizovány výraznější evaluační aktivity nad rámec běžného sledování čerpání alokací a naplňování 
indikátorů strategie.  

Horizontální principy 

Horizontální principy 

Při realizaci místní rozvojové strategie je nepřípustná jakákoliv diskriminace. 
 
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 a PRV- preferenční kritéria - žádosti bodované více body s pozitivním vlivem 
na životní prostředí. 

 

Shrnutí pro veřejnost 
Od 1.7.2020 do 31.12.2020 pokrok v administraci projektů PRV, do sledovaného období bylo proplaceno 17 projektů z 1. výzvy (2018) a druhé výzvy (2019), u 
dalších 4 projektů byla ukončena fyzická realizace a na SZIF úspěšně zaregistrována žádost o platbu, 6 projektů stále v realizaci před předložením žádosti o 
platbu na MAS. Z 3. výzvy PRV bylo na MAS schváleno 8 projektů k podpoře, z nich 4 jsou úspěšně po administrativní kontrole na SZIF. U 4 zbývajících probíhá 
administrativní kontrola (projekty s výběrovým řízením). 
 
IROP - za sledované období dokončen výběr projektů na MAS, dokončeno závěrečné ověření způsobilosti ze strany CRR a vydány právní akty u projektů 
1. výzvy IROP - Bezpečnost a udržitelná doprava. Vydáno 5 právních aktů. Proplacen 1 projekt na modernizaci odborných učeben z výzvy Vzdělávání a 1 
projekt v realizaci. Do výzvy na Vzdělávání v roce 2020 byly zaregistrovány další 3 projekty. 
 
OPZ - Odstoupení žadatele u projektu 3. výzvy Prorodinná opatření z důvodů financování aktivity z jiných dotačních zdrojů. 
 
Ve sledovaném období MAS poskytovala metodickou podporu školám v území při podávání závěrečných zpráv o realizaci a žádostí o platbu do 2. vlny šablon. 
MAS ve sledovaném období připravovala se školami nové žádosti o dotaci do 3. vlny šablon. 
Mimo opatření financovaná z fondů EU byly uskutečněny akce z ,,mini programu MAS,, Malý LEADER podporující komunitní život a tradiční venkovské 
události. Celkem bylo v území během letních měsíců realizováno 5 akcí. 3 plánované akce nebylo možné kvůli COVID-19 uskutečnit. 
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PRV – závazkované finanční prostředky 

Zazávazkované projekty (projekty, u kterých je podepsána Dohoda) za celé období realizace SCLLD ke dni 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRV – proplacené finanční prostředky 

Projekty, které byly proplaceny žadatelům ke dni 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření CLLD Celkové 
způsobilé 
výdaje 

Podpora Příspěvek 
Unie 

Národní 
veřejné zdroje 

Podpora zemědělských podniků 6 250 518 Kč 3 150 259 Kč 2 016 165 Kč 1 134 094 Kč 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1 790 000 Kč 895 000 Kč 572 800 Kč 322 200 Kč 

Zemědělská infrastruktura 1 899 718 Kč 1 709 746 Kč 1 094 237 Kč 615 509 Kč 

Lesnická infrastruktura 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pozemkové úpravy 140 525 Kč 140 524 Kč 89 935 Kč 50 589 Kč 

Podpora nezemědělských činností 7 631 393 Kč 3 434 125 Kč 2 197 837 Kč 1 236 288 Kč 

Zavádění preventivních protipovodňových opatř. v lesích 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Opatření CLLD Proplacené 
dotace 

Podpora zemědělských podniků 2 386 621 Kč 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 0 Kč 

Zemědělská infrastruktura 1 466 593 Kč 

Lesnická infrastruktura 0 Kč 

Pozemkové úpravy 140 524 Kč 

Podpora nezemědělských činností 2 300 157 Kč 

Zavádění preventivních protipovodňových opatř. v lesích 0 Kč 

PRV celkem:  6 293 895 Kč 

http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F4-Zemědělská-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F3-Lesnická-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F5-Pozemkové-úpravy.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F6-Podpora-nezemědělských-činností.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F4-Zemědělská-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F3-Lesnická-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F5-Pozemkové-úpravy.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F6-Podpora-nezemědělských-činností.pdf
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IROP – Zazávazkované finanční prostředky 

Zazávazkované projekty (projekty, kterým byl vydán právní akt ze strany ŘO) za celé období realizace SCLLD ke dni 31. 12. 2020 

 

 

IROP – proplacené finanční prostředky 

Projekty, které byly proplaceny žadatelům ke dni 31. 12. 2020 

 

 

 

 

 

 

Opatření CLLD Celkové způsobilé 
výdaje 

Podpora Příspěvek Unie Národní 
veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje 

Nezpůsobilé 
výdaje 

Bezpečnost a udržitelná doprava 12 412 234,36 Kč 11 791 622,64 Kč 11 791 622,64 Kč 0 Kč 620 611,72 Kč 982 212,71 Kč 

Vzdělávání 2 500 000 Kč 2 375 000 Kč 2 375 000 Kč 0 Kč 125 000 Kč 450 000 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 

Opatření CLLD Proplacené 
dotace 

Bezpečnost a udržitelná doprava 0 Kč 

Vzdělávání 1 416 388,24 Kč 

Opatření vedoucí k sociální inkluzi 0 Kč 

Sociální podnikání 0 Kč 

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


