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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. 2018 až 31. 12. 2018 jsou 

předmětem této zprávy. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
1. Výzva Podpora sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost č. 

737/03_16_047/CLLD_17_03_001, vyhlášena 5.10.2018 v 8:00 hodin, příjem žádostí od 5.10.2018 od 

8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 28.2. 2019 do 12:00 hodin. 

2. Výzva z Programu rozvoje venkova č. 15/000/00000/564/000053/V005, vyhlášena 17.12.2018, 

příjem žádostí od 18.12.2018. Ukončení příjmu žádostí 30.4.2019. 

3. Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu č. 1 IROP 7 Základní vzdělávání, vyhlášena 

7.9.2018, příjem žádostí od 7.9.2018 od 8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 15.1.2019 ve 12:00 hodin. 

4. Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu č. 2 IROP 6 Předškolní vzdělávání, 

vyhlášena 7.9.2018, příjem žádostí od 7.9.2018 od 8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 15.1.2019 ve 

12:00 hodin. 

5. Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu č. 3 IROP 3 Dopravní bezpečnost, 

vyhlášena 7.9.2018, příjem žádostí od 7.9.2018 od 8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 15.1.2019 ve 

12:00 hodin. 

6. Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu č. 4 IROP 8 Zájmové vzdělávání, vyhlášena 

17.12.2018, příjem žádostí od 17.12.2018 od 8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 29.3.2019 ve 12:00 

hodin. 

7. Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu č. 5 IROP 5 Sociální byty, vyhlášena 

17.12.2018, příjem žádostí od 17.12.2018 od 8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 29.3.2019 ve 12:00 

hodin. 

 

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 
Ve sledovaném období, tj. od 1.7. do 31.12.2018 došlo k pokroku v těchto opatřeních:  

OPZ: 26.6.2018 byl uzavřen příjem žádostí ve třech výzvách MAS Slavkovské bojiště z OPZ na opatření 

CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření, 1.2.1b Rozvoj sociálních služeb a 3.2.1 Podpora zaměstnanosti 

sociálně vyloučených osob. Bylo podáno šest projektů, z nichž byly všechny MAS doporučeny k 

financování.  

5.10.2018 byla otevřena výzva na opatření 3.2.2 Podpora sociálního podnikání, příjem žádostí je 

otevřen do 28.2.2019. 

PRV: 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, z nichž byly všechny 

doporučeny MAS k podpoře. 

17.12.2018 byly otevřeny další výzvy z PRV v těchto opatřeních: 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 

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

3.1.5a Podpora spolupráce podnikatelů a 3.1.5b Podpora krátkých dodavatelských řetězců. Příjem 

žádostí je otevřen do 30.4.2019. 

IROP: 7.9.2018 byly vyhlášeny výzvy v těchto opatření z IROP: 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání, 

1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ, 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti. Příjem žádostí je otevřen do 

15.1.2019. 
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Od 17.12.2018 jsou vyhlášeny výzvy 1.2.2 Výstavba sociálních bytů a 1.1.3 Podpora zájmového 

vzdělávání. Příjem žádostí je otevřen do 29.3.2019. 

Byla schválena Žádost o změnu - přidány do SCLLD MAS Slavkovské bojiště 2 opatření z Operačního 

programu Životní prostředí. 

 

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, Programu 

rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu mají pozitivní vliv na horizontální 

princip Podpora rovných příležitosti a nediskriminace a Rovnost mužů a žen.  

Opatření z OPZ 3.2.2 Podpora sociálního podnikání cílí na podporu pracovních míst v regionu.  

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. 

Opatření z IROP 1.1.1. Podpora předškolního vzdělávání, 1.1.2. Podpora základního vzdělávání, 1.1.3. 

Podpora zájmového vzdělávání mají pozitivní vliv na Podporu rovných příležitostí a nediskriminace, 

umožní udržení na trhu práce obou rodičů a návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené. 

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 

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. Tato změna byla schválena 

3.9.2018. 

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 se jeví zdlouhavý administrativní proces, MAS se snaží pravidelnou komunikací 

s ŘO toto riziko eliminovat. 

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 do poloviny roku 2018 vyhlásila a uzavřela 4 výzvy z 

Operačního programu Zaměstnanost a dvě výzvy v rámci Programu rozvoje venkova na předkládání 

projektů pro žadatele v území. První výzvy byly vyhlášeny z Operačního programu Zaměstnanost na 

Prorodinná opatření, Rozvoj sociálních služeb a podporu zaměstnanosti. Celkem bylo doporučeno k 

financování 7 projektů dohromady za 7 288 258 Kč celkových způsobilých výdajů. Byly podpořeny 

projekty na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů po celém 

území MAS Slavkovské bojiště. 

Druhé dvě výzvy z Programu rozvoje venkova byly určeny pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. 

Nejvíce žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to celkem 20, zájem byl především o nákup zemědělské 

techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem 6 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 hodnoceno v rámci těchto výzev 38 projektů, v každé výzvě po 19 

projektech a celková požadovaná výše dotace činí 12 664 284 Kč. 

Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Slavkovské bojiště na prosinec tohoto 

roku. 

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.  

V současné době jsou vyhlášeny 3 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na 

Infrastrukturu základních škol, Infrastrukturu mateřských škol a Dopravní bezpečnost v obcích. 

Předpokládanými žadateli jsou především obce. Do konce září budou vyhlášeny poslední výzvy z OP 

Zaměstnanost na Sociální služby mimo režim zákona o sociálních službách a podporu sociálního 

podnikání. 

Seznamy podpořených projektů a celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových 

stránkách www.slavkovskebojiste.cz.  
 

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 započalo proplácení projektů podaných do výzev MAS z Operačního programu 

Zaměstnanost. Financování je v tomto programu ex-ante, tedy předfinancování: 

První podpořený projekt z první výzvy MAS Slavkovské bojiště na Příměstské tábory pro děti 

v Blažovicích, žadatel NNO Balónky z opatření Prorodinná opatření byla proplacena zálohová platba 

ve výši 605 125 Kč. 

Dále byl zálohově proplacen projekt Vinařství Kříž na zřízení pracovního místa z opatření Podpora 

zaměstnanosti ve výši 333 334 Kč. 
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Program rozvoje venkova počítá s projekty, kde byla podepsaná dohoda, což v tomto sledovaném 

období nastalo u projektů z první výzvy MAS u 16 projektů v celkové výši dotace 3 645 858 Kč. 

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

jednotlivých projektům ve výzvách MAS.  

Závazky k plnění indikátorového plánu k 31.12.2018 jsou předmětem mid-term evaluace, viz. Evaluační 

zpráva MAS Slavkovské bojiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 


