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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_02 

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. 1. 2018 0:00:00 

Sledované období do 30. 6. 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 
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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 

Ve sledovaném období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 vyhlásila MAS Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, z.s. 1. výzvu PRV s celkovou 

alokací 12 018 500 Kč.  

Vyhlášena byla opatření: 

- F1 Podpora zemědělských podniků (alokace 1 812 500 Kč) 

- F2 Zpracování a uvádění na trh zeměděl. produktů (alokace1 448 000 Kč) 

- F3 Zemědělská infrastruktura (alokace 1500 000 Kč) 

- F4 Lesnická infrastruktura (alokace 1 100 000 Kč) 

- F5 Pozemkové úpravy (alokace 3 800 000 Kč) 

- F6 Podpora nezemědělských činností (alokace 2 358 000 Kč) 

Do konce sledovaného období nebyla výzva uzavřena a projekty zadministrovány. 

Informace o věcném pokroku v 

realizaci integrované strategie 

Za sledované období byla vyhlášena 1 výzva PRV na 5 opatření. S ohledem na zaměření výzev se opatření týkají strategického cíle 

Rozvoj ekonomiky - opatření rozvoj malých a středních podniků. Dále byla vyhlášena fiche na pozemkové úpravy zemědělskou a 

lesnickou infrastrukturu, které naplňují strategický cíl Krajina a životní prostředí - opatření krajinná struktura. 

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

s administrací projektů v OP VVV. Za sledované období MAS pomáhala s podáváním zpráv o realizaci a ŽoP z 1. vlny tzv. šablon. Ve 

sledovaném období MAS také uspořádala seminář k přípravě žádosti pro 2. vlnu tzv. šablon pro základní a mateřské školy. Ve 

sledovaném období některé školy projevily nově zájem o metodickou pomoc od MAS pro 2. vlnu šablon. 

Mimo opatření ESIF MAS dále naplnuje opatření Krajinná struktura prostřednictvím aktivit spolupráce s Jihomoravským krajem a 

okolními MAS - iniciuje v území výsadby nových ovocných alejí. 

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 

Za sledované období nebylo dosaženo synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními SCLLD. 

Informace o podaných/ schválených 

změnách integrované strategie 
Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu strategie. 
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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 

opatření 

Za sledované období pokračoval zdlouhavý a problémový proces schvalování interních postupů IROP, což znemožnilo MAS vyhlásit 

výzvu pro Integrovaný regionální operační program. MAS se opakovaně dostává do situace, kdy má u řídícího orgánu v hodnocené 

interní dokumentaci pro administraci projektů, předtím než obdrží připomínky vstoupí v platnost nová pravidla a může svoji 

dokumentaci připravovat znovu (první verze podána v srpnu 2017, v prosinci 2017 MAS vyzvána k úpravě s ohledem na nová 

pravidla a předávání dokumentace z CRR na MRR, MAS druhou verzi IP podala v únoru 2018, první připomínky obdržela v květnu 

2018, než jsme zapracovali připomínky, za týden vstoupily v platnost nová pravidla a opět jsme mohli přepracovávat znovu. 

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. 

Popis aktivit vyplývajících z 

evaluačního plánu DoP 
Žádné evaluační aktivity za sledované období nebyly uskutečněny. Doposud nebyly realizovány projekty, není možné vyhodnotit. 

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, za sledované období opatření nebylo 

vyhlášeno. 

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

zvýhodňováno. 

Udržitelný rozvoj - naplňování horizontálního témata již v 1. výzvě PRV, kdy jsou projekty s prokazatelným pozitivním vlivem na ŽP 

bodově zvýhodňovány. Dále téma naplňováno prostřednictvím vyhlášeného opatření Pozemkové úpravy, kde lze realizovat prvky ke 

zvyšování ekologické stability krajiny. 
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Shrnutí pro veřejnost 
 

V období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 zaměstnanci kanceláře společně s orgány MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. usilovně pracovali 

na započetí realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, především na přípravě a vyhlášení prvních výzev. To se také podařilo pro 

Program rozvoje venkova. Ve sledovaném období byla vyhlášena 1. výzva pro zemědělské podnikatele, potravináře, nezemědělské podnikatele a 

také pro obce v oblasti opatření pozemkových úprav, zemědělské a lesnické infrastruktury. Výzva byla vyhlášena přibližně na polovinu celé 

finanční alokace - 12 000 000 Kč. 

 

Za sledované období pokračoval zdlouhavý a problémový proces schvalování interních postupů IROP, což znemožnilo MAS vyhlásit výzvu pro 

Integrovaný regionální operační program. MAS se opakovaně dostává do situace, kdy má u řídícího orgánu v hodnocené interní dokumentaci pro 

administraci projektů, předtím než obdrží připomínky vstoupí v platnost nová pravidla a může svoji dokumentaci připravovat znovu. 

 

Operační program zaměstnanost - byly stanoveny termíny vyhlašování výzev jarní a podzimní, MAS nevyhlašovala výzvu na jaře - žadatelé, kteří 

plánovali žádat z OPZ si své projektové záměry rozmysleli po bližším seznámení se s pravidly programu. Kancelář MAS v území vytipovává 

další možné žadatele a konzultuje projektové záměry především s Oblastní charitou Znojmo, která poskytuje sociální služby na území MAS. 

Výzvy tak MAS připravuje na podzim 2018. 

 

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

výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání - tzv. šablon. O podporu ze strany MAS projevily zájem další školy z území, a nově tak 

budou využívat konzultace a podporu pracovníků na místě pro 2. vlnu šablon. 

 

MAS vyvíjela další aktivity mimo evropské strukturální a investiční fondy - prostřednictvím aktivit spolupráce s Jihomoravským krajem a 

okolními MAS - iniciuje v území výsadby nových ovocných alejí. MAS rozvíjí regionální značení čímž podporuje místní produkci a identitu 

regionu. 
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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 


