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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. 1. 2018 až 30. 6. 2018 jsou 

předmětem této zprávy. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
1. Výzva Prorodinná opatření II. z Operačního programu Zaměstnanost č. 

521/03_16_047/CLLD_17_03_001, vyhlášena 26.3.2018 v 8:00 hodin, příjem žádostí od 26.3.2018 od 

8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 26.6. 2018 do 12:00 hodin. 
 

2. Výzva Rozvoj sociálních služeb z Operačního programu Zaměstnanost č. 

515/03_16_047/CLLD_17_03_001, vyhlášena 26.3.2018 v 8:00 hodin, příjem žádostí od 26.3.2018 od 

8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 26.6.2018 do 12:00 hodin. 
 

3. Výzva Podpora zaměstnanosti z Operačního programu Zaměstnanost č. 

490/03_16_047/CLLD_17_03_001, vyhlášena 26.3.2018 v 8:00 hodin, příjem žádostí od 26.3.2018 od 

8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 26.6.2018 do 12:00 hodin. 
 

4. Výzva z Programu rozvoje venkova č. 15/000/00000/564/000053/V001, vyhlášena 26.1.2018, příjem 

žádostí od 26.1.2018. Ukončení příjmu žádostí 23.2.2018. 
 

5. Výzva z Programu rozvoje venkova č. 15/000/00000/564/000053/V003, vyhlášena 7.6.2018, příjem 

žádostí od 7.6.2018. Ukončení příjmu žádostí 6.7.2018. 

 

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 
Ve sledovaném období, tj. od 1.1. do 30.6.2018 došlo k pokroku v těchto opatřeních:  

OPZ: 31.1.2018 byl uzavřen příjem žádostí v první vyhlášené výzvě MAS Slavkovské bojiště z OPZ na 

opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření. Byly podány tři projekty, z nichž byl jeden vybrán MAS k 

podpoře.  

Od 26.3.2018 do 26.6.2018 byly otevřeny další tři výzvy z OPZ na opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná 

opatření, opatření 1.2.1b Rozvoj sociálních služeb, 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených 

osob, Bylo podáno 6 projektů. 

PRV: Od 26.1.2018 do 23.2.2018 byla vyhlášena 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. Bylo podáno 19 projektů, z nichž byly všechny doporučeny MAS k podpoře. 

Od 7.6.2018 do 6.7.2018 byla otevřena výzva na příjem žádostí v opatření 3.1.1a Rozvoj zemědělských 

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

opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury a 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině (Realizace 

plánů společných zařízení). Bylo podáno 19 projektů. 

IROP: Započala práce na vyhlášení výzev v těchto 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, 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti. Tyto výzvy budou vyhlášeny v 2. polovině roku 2018. 

OPŽP: 31.5.2018 byla podána Změna strategie Isg na přidání programového rámce Operačního 

programu životní prostředí na realizaci opatření: 5.1.1, Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora 

zachování krajinného rázu a opatření 5.1.2. Zlepšování vodního režimu v krajině. 
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2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 
Klíčové projekty MAS Slavkovské bojiště neplánuje. 

2. Horizontální principy 
Všechny vyhlášené výzvy MAS Slavkovské bojiště z Operačního programu Zaměstnanost a Programu 

rozvoje venkova mají pozitivní vliv na horizontální princip Podpora rovných příležitosti a 

nediskriminace a Rovnost mužů a žen.  

Opatření z OPZ 3.2.3 Prorodinná opatření a 3.2.1. Podpora zaměstnanosti cílí na podporu udržení na 

trhu práce obou rodičů a návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené. Opatření z OPZ 1.2.1. 

Rozvoj sociálních služeb zvýší přístup všech skupin obyvatelstva k sociálním službám. 

Opatření z PRV 3.1.1. Rozvoj zemědělské činnosti a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 

zvýší počet pracovních míst, které budou obsazena ženami a na principu rovných příležitostí. 

3. Popis realizace integrované strategie 
4.1. Informace o dosažených synergických efektech 

V průběhu realizace SCLLD MAS Slavkovské bojiště byly sledovány tyto synergické vazby v oblasti 

podpory zaměstnanosti. Podporou projektu v rámci vyhlášené výzvy z Programu rozvoje venkova v 

opatření 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků došlo k rozšíření provozovny a nabídky produktů a 

bylo nutno zajistit zaměstnance do rozšířeného provozu. Žadatel v následně vyhlášené výzvě z 

Operačního programu Zaměstnanost podal žádost na podporu vytvoření nového pracovního místa z 

opatření 3.2. Podporu zaměstnanosti. 
 

4.2. Informace o změnách Integrované strategie 

31.5.2018 byla podána Změna strategie Isg na přidání programového rámce Operačního programu 

životní prostředí na realizaci opatření: 5.1.1, Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování 

krajinného rázu a opatření 5.1.2. Zlepšování vodního režimu v krajině. 
 

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. 
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4.7. Shrnutí pro veřejnost 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od začátku roku uzavřela dvě výzvy na předkládání 

projektů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena z Operačního programu Zaměstnanost pro 

zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této 

první výzvy byl podpořen provoz příměstského tábora v Blažovicích v celkové výši 1 038 750,- Kč. 
 

Druhá výzva byla určena pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce žádostí bylo podáno 

právě zemědělci, a to celkem 10, zájem byl především o nákup zemědělské techniky. Nezemědělští 

podnikatelé podali celkem 5 žádostí na rozvoj svých činností, např. na pořízení nářadí, nové CNC frézy 

nebo 3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři, vinař, zpracovatelé kravského a kozího mléka. Celkem 

bylo podpořeno 19 žádostí v celkové finanční výši 4 551 358,- Kč. Podpoření podnikatelé se ve svých 

žádostech zavázali, že v souvislosti s projektem vytvoří nová pracovní místa. Kozí farma z Vážan nad 

Litavou k pořízení nového auta pro rozvoz výrobků bude potřebovat řidiče, zemědělec z Rašovic s 

nákupem traktoru hledá nového traktoristu, firma z Bučovic rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, která 

vyžaduje i nové pracovní místo, atd. Celkem bude zřízeno pět nových pracovních míst minimálně na tři 

roky. 
 

Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště budou vyplaceny 

žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního programu Zaměstnanost jsou 

vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování 

žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.  
 

4.8. Doplňující informace 
Nejsou žádné doplňující informace. 

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.  

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. 

 

 


