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1. Strategie 
2.1. Popis integrovaného nástroje 
Komunitně vedený místní rozvoj je vedený místními akčními skupinami na základě integrovaných 

strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní 

potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou 

spolupráci MAS. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument, který definuje potřeby území a vizi: 

“MAS Slavkovské bojiště bude venkovským regionem v zázemí Brna, který vytváří kvalitní a příjemné 

podmínky pro plnohodnotný a rozmanitý život a bydlení obyvatel všech věkových kategorií a přívětivé 

prostředí pro návštěvníky. Region je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím.“ 

Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017 jsou 

předmětem této zprávy. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
Byla vyhlášena první výzva na Prorodinná opatření z Operačního programu Zaměstnanost č. 

292/03_16_047/CLLD_17_03_001, vyhlášena 8.12.2017 v 8:00, příjem žádostí od 8.12.2017 od 8:00 

hodin. Ukončení příjmu žádostí 31.1. 2018 do 12:00 hodin. 

 

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 
SCLLD MAS Slavkovské bojiště byla schválena 8.11.2017. Ve sledovaném období, tj. od 8.11. do 

31.12.2017 došlo k pokroku v těchto opatřeních:  

OPZ: 8.12.2017 byla vyhlášena první výzva z OPZ na Opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření. Opatření 

1.2.1b Rozvoj sociálních služeb, 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti, 3.2.1 Podpora 

zaměstnanosti sociálně vyloučených osob, 3.2.2 Podpora sociálního podnikání budou vyhlášena v 

průběhu roku 2018 dle harmonogramu výzev MAS do OPZ. 

PRV: Byla připravena výzva z Programu rozvoje venkova na Opatření 3.1.1a Rozvoj zemědělských 

podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, 

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schválila dne 30.11.2017 preferenční kritéria pro výběr 

projektů. Opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury, 3.1.4a Podpora spolupráce podnikatelů, 

3.1.4b Podpora krátkých dodavatelských řetězců, 5.1.1 Realizace plánů společných zařízení budou 

vyhlášena v průběhu roku 2018 dle harmonogramu výzev MAS do PRV. 

IROP: Započala práce na vyhlášení výzev přípravou interních postupů, které schválila Valná hromada 

MAS Slavkovské bojiště 30.11.2017. Jedná se o opatření z IROP 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání, 

1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ, 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání, 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb, 

1.2.2 Výstavba sociálních bytů, 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí, 4.3.1 Zlepšení 

infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou, 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu 

obyvatel do zaměstnání, škol a službami, 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti, 6.1.1 Tvorba územních 

studií. 

V dalších neprojektových opatřeních došlo k pokroku v těchto opatřeních: 

1.1.4 Vzdělávání pedagogů - 9.11.2017 školení pro zástupce škol České školní inspekce, v dalších 

opatření ve sledovaném období nedošlo, neboť sledované období je příliš krátké. 

 

2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 
Klíčové projekty MAS Slavkovské bojiště neplánuje. 

2. Horizontální principy 
První vyhlášená výzva MAS Slavkovské bojiště má pozitivní vliv na horizontální téma rovné příležitosti 

a nediskriminace a rovné příležitosti mužů a žen. Toto opatření cílí na podporu udržení na trhu práce 

obou rodičů. 
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3. Popis realizace integrované strategie 
4.1. Informace o dosažených synergických efektech 
Synergické efekty mezi opatřeními zatím nebyly generovány. 

4.2. Informace o změnách Integrované strategie 
Dosud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg. 

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie 
Žádná opatření nebyla uplatněna. 

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie 
Ve sledovaném období problémy nenastaly. 

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie 
Ohrožením realizace ISg je jeví zdlouhavý administrativní proces, především ze strany IROP od data 

schválení SCLLD po vyhlášení první výzvy. Eliminovat riziko lze pravidelnou komunikací s ŘO a 

dodržováním stanovených termínů. 

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN 
Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny. 

4.7. Shrnutí pro veřejnost 
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří ministerstev strategický 

dokument (dále Strategie MAS Slavkovské bojiště) do roku 2023. V praxi to znamená, že MAS 

Slavkovské bojiště v příštích 5 letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit cca 117 mil. Kč z 

Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního 

operačního programu. Přerozdělování finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování 

výzev na podporu konkrétních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli z území MAS 

Slavkovské bojiště a jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie MAS Slavkovské bojiště 

vytyčila.  

Již v prosinci byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a 

provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Protože se jedná o operační 

program Zaměstnanost budou mít žadatelé možnost z této dotace zaplatit především osoby pečující o 

svěřené děti.  

Další výzva na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště bude vyhlášena 8. 1. 2018, a 

to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou pořídit nové zázemí nebo zařízení pro svoji 

živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro zpracování svých produktů. První výzva se bude týkat také 

nezemědělců na přestavbu, modernizaci či novou výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na pořízení 

strojů, technologií a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, pořízení 

hardwaru, softwaru. 

4.8. Doplňující informace 
Nejsou žádné doplňující informace. 
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4. Financování Isg 
Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených 

finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. 

Ve sledovaném období nedošlo ještě k čerpání finančních prostředků přes MAS z důvodu neuzavření 

ani jedné výzvy. 

5. Indikátory 
Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů 

jednotlivých projektům ve výzvách MAS. V tomto monitorovacím nedošlo ještě k plnění indikátorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 


