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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. 2019 až 31. 12. 2019 jsou 

předmětem této zprávy. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
Výzvy z IROP: 

6. výzva: Kulturní památky, vyhlášena 1.4. 2019, příjem žádostí od 1.4.2019. Ukončení příjmu žádostí 

30.12.2019.  

7. výzva: Rozvoj sociálních služeb, vyhlášena 12.6. 2019, příjem žádostí od 12.6. Ukončení příjmu 

žádostí 16.8.2019. 

8. výzva: Základní školy II., vyhlášena 14.8.2019, příjem žádostí 14.8.2019. Ukončení příjmu žádostí 

6.11.2019. 

9. výzva: Mateřské školy II., vyhlášena 14.8.2019, příjem žádostí 14.8.2019. Ukončení příjmu žádostí 

1.11.2019. 

10. výzva: Dopravní bezpečnost v obcích II., vyhlášena 14.8. 2019, příjem žádostí od 14.8. 2019. 

Ukončení příjmu žádostí 2.12.2019. 

Výzvy z OPZ:  

6. výzva z OPZ - Sociální podnikání (II.) byla vyhlášena 9.5.2019, příjem žádostí od 9.5.2019. Ukončení 

příjmu žádostí 16.8.2019.  

7. výzva z OPZ - Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti vyhlášena 17.6.2019, příjem žádostí 

od 17.6.2019 do 16.10.2019.  

 

1. výzva z OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření, vyhlášena 15.3.2019, příjem žádostí od 

15.3.2019 do 6.1.2020. 

 
 

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

V rámci dříve vyhlášených výzev (viz. tabulka níže) jsou vypsány počty projektů, které byly podány nebo 

jsou v realizaci nebo již byla ukončena realizace.  

MAS metodicky vede školy v území v oblasti výzvy č. 22 OP VVV (Šablony MŠ a ZŠ I.) a výzvy č. 063 OP 

VVV (Šablony II.) především pomoc při realizaci projektu a podání ZoR a ŽoP. 

MAS provádí v území animační činnost, aby byla zajištěna informovanost v území o vyhlašovaných 

výzvách formou článků do obecních zpravodajů, osobním setkání se starosty, s žadateli, aktualizací 

vlastních webových stránek.  

V rámci vydané metodiky MAS podala ke konci června 2019 Evaluační zprávu, která byla v srpnu 

schválena. 

MAS pomáhá hledat další zdroje financování k podpoře regionu prostřednictvím jiných dotačních titulů 

z prostředků kraje, ministerstev, nadací, tak aby naplňovala další opatření své strategie: 

Opatření 1.1.4: Vzdělávání pedagogů, opatření 3.1.3: Podpora technických oborů je podporováno z 

Místního akčního plánu vzdělávání, který MAS realizuje na území ORP Šlapanice. 

Opatření 2.1.1: Podpora spolkové činnosti posilující sociální vazby v území, opatření 2.3.1: Podpora 

pořádání kulturních a dalších akcí a podpora udržení tradičních duchovních hodnot, opatření 4.5.2: 

Podpora bezpečnosti obyvatel je podporováno MAS prostřednictvím dotace z Jihomoravského kraje 

na projekt MAS Malý LEADER.
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Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace CLLD k 31.12.2019 

 

 

OP/PRV Číslo 
výzvy 

Název Výzvy Opatření CLLD Celková alokace MAS 
na výzvu (bez 
spoluúčasti žadatele) 

Datum vyhlášení 
výzvy 

Datum ukončení 
příjmu žádostí o 
podporu/dotaci 

Podané projekty 

OPZ 1 Prorodinná opatření 3.2.3 Prorodinná opatření 6 155 000 8.12.2017 31.1.2018 1/v realizaci 

PRV 1 Výzva č. 1 PRV 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj 
zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské 
činnosti a agroturistiky 

17 821 346 26.1.2018 13.4.2018 19/ podáno 
4/ v realizaci 
5/ukončena administrace  
11/ ukončena realizace 

OPZ 2 Podpora zaměstnanosti 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob 1 000 000 26.3.2018 26.6.2018 1/v realizaci 

3 Rozvoj sociálních služeb 1.2.1b Rozvoj sociálních služeb 3 000 000 26.3.2018 26.6.2018 1/v realizaci 

4 Prorodinná opatření (II.) 3.2.3 Prorodinná opatření 5 110 000 26.3.2018 26.6.2018 4/ v realizaci 

PRV 3 Výzva č. 3 PRV 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 

17 269 972 7.6.2018 6.7.2018 19/podáno 
1/ v realizaci 
5/ukončena administrace 
13/ ukončena realizace 
 

5 Výzva č. 5 PRV 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. 

11 959 444 17.12.2018 30.4.2019 25/podáno 
 

IROP 1 Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového 
vzdělávání - MŠ 

1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání 12 000 000 07.09.2018 15.01.2019 1/ ukončen, proplacen 
 

2 Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového 
vzdělávání - ZŠ 

1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ 15 000 000 07.09.2018 15.01.2019 1/ v realizaci 
1/ukončen, proplacen 

3 Dopravní bezpečnost v obcích 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti 13 732 180 07.09.2018 15.01.2019 2/ ukončeny, proplaceny 

4 Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového 
vzdělávání - Zájmové vzdělávání 

1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání 
 

4 736 840 17.12.2018 29.03.2019 2/podány 
1/v ZOZ vyřazen 
1/ukončen, proplacen 

5 Sociální byty 1.2.2 Výstavba sociálních bytů 8 421 070 17.12.2018 29.03.2019 0/ změna pravidel  

6 Kulturní památky 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí 5 263 160 1.4.2019 31.12.2019 1/podán 

7 Sociální služby 1.2.1a Rozvoj sociálních služeb 3 157 890 12.6.2019 16.8.2019 2/podány 

8 Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového 
vzdělávání - ZŠ 

1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ 7 789 480 14.8.2019 6.11.2019 3/podány 
 

9 Dopravní bezpečnost v obcích 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti 10 600 841,61  14.8.2019 2.12.2019 5/podáno 

OPZ 5 Podpora sociálního podnikání  3.2.2 Podpora sociálního podnikání 1 000 000 5.10.2018 28.2.2019 0/ nedostatek finančních 
prostředků 

6 Podpora sociálního podnikání (II.) 3.2.2 Podpora sociálního podnikání 1 990 091,85 9.5.2019 16.8.2019 2/ podány 

7 Preventivní činnost 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti 3 692 937,50 17.6.2019 16.10.2019 1/podán 

OPŽP 1 Realizace ÚSES a protierozních opatření 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování 
krajinného rázu 

10 000 000 15.3.2019 29.8.2019 Výzva otevřena 
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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, Programu 

rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Životního prostředí mají 

pozitivní vliv na horizontální princip Podpora rovných příležitosti a nediskriminace a Rovnost mužů a 

žen, Udržitelný rozvoj.  

Opatření z OPZ Podpora sociálního podnikání cílí na podporu pracovních míst v regionu, rovnost mužů 

a žen. 

Opatření z OPZ Podpora preventivní činnosti (terénní služby) má pozitivní vliv na Podporu rovných 

příležitostí a nediskriminice, 

Opatření z OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření má kladný vliv na udržitelný rozvoj. 

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 
Žádná změna nebyla ve sledovaném období podána. 

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie 

Z důvodu nesplnění milníku v IROP byla snížena celková alokace na OP IROP cca o 2,5 mil. Kč.  
 

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie 

Nebyl dodržen finanční milník k 31.10.2019 v IROP (k 31.10.2019 nebyl zazávazkován, tj. podepsaná 

dohoda, dostatečný počet projektů ve vyhlášených výzvách MAS z PR IROP). MAS byla zkrácena 

celková alokace pro IP IROP o 2,5 mil. Kč.  
 

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie 

Riziko nedodržení finančních milníků stanovených IROP. Kancelář se snaží riziku předejít pravidelnou 

komunikací s územím a s ŘO. 
 

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN 
K 30.6.2019 byla na MMR podána Evaluační zpráva MAS Slavkovské bojiště, která byla v srpnu 

schválena. 
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4.7. Shrnutí pro veřejnost 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, který se snaží být aktivní ve svém regionu 

různou formou. Jednou z nich je přerozdělování evropských peněz na rozvoj místních obcí (na školy, 

školky, chodníky) nebo na podporu zemědělců nebo živnostníků. MAS žadatelům podává při 

zpracování své žádosti pomocnou ruku. Projekty administruje, poskytuje individuální konzultace, radí 

s projektovým záměrem, se zpracováním žádosti a až po podání žádosti o platbu je žadatelům k 

dispozici v kanceláři MAS, v budově obecního úřadu v Hruškách u Brna. 
 

Na přelomu roku 2019/20 bude vyhlášena další výzva, příjem žádostí bude otevřen do dubna 2020. 

Finanční příspěvky jsou ve výši 45% - 50% a jsou určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v 

zemědělské či nezemědělské výrobě. 
   

Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně ukončila 8 výzev z Integrovaného regionálního programu (IROP), 

3 výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) a 7 výzev z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Z 

programu IROP byla rozšířena ZŠ Sivice, ZŠ Mokrá - Horákov, MŠ Blažovice, upraveny průtahy obcí 

Sokolnice a Moutnice, z programu Zaměstnanost byly např. podpořeny příměstské tábory v 

Němčanech, Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. Celková alokace 12 mil. Kč pro OPZ vše ve vyhlášených 

výzvách přerozdělena, v IROP bylo z celkové alokace 70 mil. Kč zatím rozděleno 30 mil., v PRV bylo z 

celkové alokace 25 mil. Kč vyčerpáno 15,5 mil. Kč. 
 

Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty MAS, např. projekty spolupráce s ostatními MAS 

nebo například finanční podpora malých spolků v území prostřednictvím tzv. „Malého LEADERU“. Díky 

dotaci jihomoravského kraje a vlastním finančním prostředkům v letošním roce MAS podpořila 10 

kulturních a sportovních akcí, např. benefiční koncert v Šaraticích, minivolejbalový turnaj pro děti v 

Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní den v Telnici nebo seminář s odborníky pořádaný 

hrušeckými hasiči pro děti a veřejnost o požární prevenci a pravidlech první pomoci. 

MAS počítá s podporou spolků i v příštím roce. 
 

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 pokračovalo proplácení projektů podaných do výzev MAS z Operačního 

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

Byla proplacena další záloha na projekt Vinařství Kříž na zřízení pracovního místa z opatření Podpora 

zaměstnanosti ve výši 190 950 Kč. 

Byly proplaceny zálohy u dalších projektů z opatření Prorodinná opatření: 

Příměstský tábor s Němčánkem, žadatel Němčánek, z.s. ve výši 99 702,5 Kč 

Podpora zajištění péče o děti prostřednictvím Monty klubu, z.s. ve výši 260988,75 Kč 

Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ Němčany ve výši 102 123,75 Kč 
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Byly proplaceny zálohy u dalších projektů z opatření Sociální služby: 

PIAFA, Vyškov, z. ú. – podpora terénní služeb ve výši 169 549,15 Kč 

Integrovaný regionální operační program započal s proplácením závěrečných plateb u podaných 

projektů: 

Půdní nástavba ZŠ a MŠ Sivice, proplaceno 3 800 000 Kč, 

Průtah obcí Sokolnice, proplaceno 1 286 374,47 Kč, 

Navýšení kapacity MŠ Blažovice, proplaceno 5 700 000 Kč, 

Průtah obcí Moutnice, proplaceno 2 375 000 Kč, 

Jurta pro zájmové vzdělávání v Mokré – Horákov, proplaceno 1 404 399,78 Kč. 

 

V Programu rozvoje venkova byly proplaceny projekty podané v roce 2018 v celkové výši dotace 

3 608 930 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. 

 

 


