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Zpráva o plnění integrované strategie 

Zpráva za období 25. 8. 2017 – 31. 12. 2017 
 
 

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_01 

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 25. 8. 2017 

Sledované období do 31. 12. 2017 

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 
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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 charakterech daný historickým vývojem a odkazem předků. 

Přehled vyhlášených výzev 

Za sledované období MAS nevyhlásila žádnou výzvu. Strategie byla schválena 24. 8. 2017 a do konce roku nebyl dokončen 

schvalovací proces interní dokumentace pro administraci projektů z dotačních titulů a MAS tedy nemohla vyhlásit výzvy. Pro ilustraci 

- interní postupy IROP zaslány k připomínkování na CRR 18. 8. 2017, MAS upozorněna, že s ohledem na množství zaslané 

dokumentace a s ohledem na personální kapacity máme počítat s procesem hodnocení 2 – 3 měsíce. První odpověď MAS dostala 14. 

12. 2017 a to byla výzva ke zpracování nových interních postupů dle nové metodiky. V PRV schváleny interní postupy, nebyl však 

dokončen proces schvalování Fichí. 

Informace o věcném pokroku v 

realizaci integrované strategie 

Za sledované období byla strategie naplňována mimo aktivity ESIF a to především opatření Opatření 4.1.1. Kulturní dědictví - MAS 

pořádala a spolupořádala přednášky a výstavy zaměřené na lidové tradice, kulturu a identitu území severního Znojemska.  

Dále bylo naplňováno opatření 5.1.2. Vzdělaná společnost - MAS prostřednictvím metodické pomoci základním a mateřským školám 

v území pomáhala s administrací projektů zjednodušeného vykazování z OP VVV. Díky těmto projektům školy mohly, pořizovat nové 

vzdělávací pomůcky, uplatňovat nové metody ve výuce a dále profesně vzdělávat pedagogické pracovníky. 

Opatření akčního plánu závislá na financování z ESIF nebyla naplňována - MAS nevyhlásila výzvy. 

Informace o pokroku v realizaci 

klíčových intervencí 
MAS nemá naplánovanou realizaci klíčových projektů. 

Popis realizace integrované strategie 

Informace o dosažených 

synergických 

efektech na úrovni opatření resp. 

podopatření strategie 

Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly negenerovány. 

Informace o podaných/ schválených 

změnách integrované strategie 

Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu strategie. MAS plánuje podat žádost o změnu, kde budou zapracovány požadavky na 

úpravu dle ŘO a také reflektovány změny v členské základně MAS, po té co se sejde Valná hromada MAS a schválí změnu složení 

orgánů MAS a změny strategie. 

Opatření při neplnění uložených 

povinností nositelem 
Opatření nebyla uplatněna. 

Informace o problémech, které se 

vyskytly v realizaci integrované 

strategie v průběhu období, za které 

je tato zpráva vykazována a přijatá 

Za problém se dá označit celkové zpoždění realizace strategie na který měl vliv zdlouhavý proces schvalování samotného dokumentu 

strategie. MAS se snaží tento skluz dohnat maximálními personálními kapacitami, s kterými plánuje operovat v roce 2018, aby došlo k 

co nejdřívějšímu k vyhlášení výzev a následnému výběru a administraci projektů. 
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opatření 

Informace o potenciálních rizicích 

realizace integrované strategie a 

opatření k jejich eliminaci 

Pokračování zpoždění realizace - posílen personálních kapacit, aby bylo možné co nejrychleji reagovat na vyjádření a připomínky ŘO 

v rámci procesů ke schvalování výzev a administraci projektů. 

Popis aktivit vyplývajících z 

evaluačního plánu DoP 
Žádné evaluační aktivity za sledované období nebyly uskutečněny. 

Horizontální principy 

Horizontální principy 

Při realizaci místní rozvojové strategie je nepřípustná jakákoliv diskriminace. Strategie MAS Živé pomezí Krumlovsko- Jevišovicko je 

svými opatřeními dokonce zaměřená na podporu znevýhodněných skupin obyvatel v rámci strategického cíle 5. Impulsy pro občany a 

zdravou společnost a jednotlivých opatření, například Infrastruktura pro sociální podnikání, Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení.  

 

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

zvýhodňováno. 

 

Udržitelný rozvoj - při naplňování strategie je kladen důraz na vyvážený rozvoj z hlediska environmentálního, sociálního a 

ekonomického. Projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. sociální a ekonomickou oblast jsou preferovány - nastavení 

preferenčních kritérií. 
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Shrnutí pro veřejnost 
 

V období 25. 8. 2017 - 31. 12. 2017 zaměstnanci kanceláře společně s orgány MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. pracovali 

především na přípravě a projednání interní dokumentace k administraci projektů z dotačních titulů. Schvalovací proces však nebyl do konce 

sledovaného období dokončen a MAS tudíž nemohla vyhlásit výzvy. Po schválení strategie byli potenciální žadatelé upozorněni a informování o 

plánovaných opatřeních, která budou vyhlášena v roce 2018. 

 

Ve sledovaném období kancelář MAS zajišťovala bezplatnou metodickou a konzultační činnost základním a mateřským školám v území v oblasti 

výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání - tzv. šablon. Vedoucí pracovníci škol využívali telefonické konzultace i metodickou 

podporu na místě při podávání žádostí o dotaci, zpráv o realizaci, žádostí o platbu, práci v systému IS ESF pro vykazování indikátorů. Tato 

aktivita MAS přispěla k podpoře rozvoje vzdělávání v území. 

 

MAS vyvíjela další aktivity mimo evropské strukturální a investiční fondy. MAS pořádala a spolupořádala přednášky a výstavy zaměřené na 

lidové tradice, kulturu a identitu území severního Znojemska, čímž naplňuje oblast strategie Kulturní dědictví. 
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Financování opatření SCLLD v roce 2017 dle Specifických cílů a Opatření SCLLD 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 
Plán financování 

Nezpůsobilé 
výdaje 

(způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Program 
Prioritní osa 
OP/Priorita 

unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
osa st 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje 

Příspěvek 
unie 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
FR) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 

1.1 

Podpora 
nezemědělských 

činností 
PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podpora 
zemědělských 

podniků 
PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů 

PRV 6 6B 19.2.1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Sociální podnikání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
Bezpečnost a 

udržitelná doprava 
IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 

Opatření vedoucí 
k sociální inkluzi 

IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociální a 
komunitní služby 

OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prorodinná opaření OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 

Lesnická 
infrastruktura 

PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozemkové úpravy PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zavádění 
preventivních 

protipovodňových 
opatření v lesích 

PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
Spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 

PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


