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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. 2020 až 30. 6. 2020 jsou předmětem této 

zprávy. 
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2.2. Přehled vyhlášených výzev 
Výzvy z IROP: 

Výzvy z IROP: 

11. výzva: Cyklodoprava v regionu MAS, vyhlášena 19.3. 2020, příjem žádostí od 19.3.2020. Ukončení příjmu 

žádostí 30.6.2020.  

12. výzva: Terminály a parkovací systémy, vyhlášena 19.3. 20120 příjem žádostí od 19.3. 2020. Ukončení příjmu 

žádostí 24.6.2020. 

13. výzva: Mateřské školy III., vyhlášena 30.4.2020, příjem žádostí 30.4.2020. Ukončení příjmu žádostí 30.6.2020. 

14. výzva: Dopravní bezpečnost v obcích III., vyhlášena 7.5. 2020, příjem žádostí od 7.5. 2020. Ukončení příjmu 

žádostí 19.6.2020. 

15. výzva: Rozvoj sociálních služeb II., vyhlášena 30.4.2020, příjem žádostí od 30.4.2020. Ukončení příjmu žádostí 

17.7.2020. 

16. výzva: Zájmové vzdělávání II., vyhlášena 18.5.2020, příjem žádostí od 18.5.2020. Ukončení příjmu žádostí 

17.7.2020. 

Výzva z PRV: 

7. výzva z PRV, vyhlášena 3.3.2020, příjem žádostí od 3.3.2020. Ukončení příjmu žádostí 31.7.2020. 

Výzva z OPZ:  

8. výzva z OPZ - Podpora provozu dětských skupin byla vyhlášena 30.6.2020, příjem žádostí od 30.6.2020. 

Ukončení příjmu žádostí 31.7.2020.  

Výzva z OPŽP: 

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.  

V opatření 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání byla ve sledovaném období vyhlášena již třetí výzva, do které 

byl podán jeden projekt. Celkem v tomto opatření byla podpořena výstavba dvou MŠ.  

V opatření 1.1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách byly vyhlášeny 2 výzvy, ze kterých bylo podpořeno 

5 základních škol.  

V opatření 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání byla ve sledovaném období vyhlášena druhá výzva, z první 

výzvy byl podpořen 1 projekt. 

Opatření 1.1.4 Vzdělávání pedagogů MAS naplňuje realizací MAP na území ORP Šlapanice a 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 

jde o pomoc při realizaci projektu a podání ZoR a ŽoP. 

V opatření 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb byla vyhlášena jedna výzva z OPZ, byl podpořen jeden projekt a ve 

sledovaném období byla vyhlášena druhá výzva z IROP.  Zatím byly v opatření podpořeny celkem 3 projekty. 

Opatření 1.2.2 Výstavba sociálních bytů bylo pro nezájem zrušeno. 
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V opatření 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti byla vyhlášena výzva, podpořen jeden 

projekt, který je nyní v realizaci. 

Opatření 1.3.1 Podpora udržení, rozšíření základní služeb pro obyvatele nepřímo MAS naplňuje 

prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele, v době krize MAS založila webový portál Slavkovské 

tržiště, které shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště a zapojila se do 

iniciativy Národní sítě MAS Regiony sobě, více v kap. Shrnutí pro veřejnost. 

Opatření 2.1 Zlepšit podmínky pro činnost organizací v regionu MAS naplňuje prostřednictvím dotace z 

Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu a společným projektem NNO Slavkovské bojiště 

v přírodě (šablony pro NNO, 100% dotace z OP VVV). 

Opatření 2.2.1 Budování/ rekonstrukce infrastruktury pro volný čas a 2.2.2. Obnova/zlepšování vzhledu 

veřejných prostranství jsou naplňována z iniciativy obcí.  

Opatření 2.2.3 Budování naučných stezek a odpočívadel v přírodě bude naplněno nepřímo díky MAS z výzvy na 

vybudování cyklostezky Rašovice - Křižanovice, kde vzniknou odpočívadla s informačními tabulemi podél 

cyklostezky.  

Opatření 2.3.1 Podpora pořádání kulturních a dalších akcí a podpora udržení tradičních duchovních hodnot a 

2.3.2 Podpora obnovy/zachování tradic a tradiční produkce se snaží MAS naplňovat informování o kulturním 

dění v regionu prostřednictvím svých webových stránek a facebooku, dále zapůjčování svého mobiliáře (stánků, 

pódia, pivních setů) na pořádání kulturních akcí v území, propagací regionálních výrobků na různých akcích 

(prezentace na kraji, Jihomoravského dožínky, ...) 

V opatření 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí byla vyhlášena výzva z IROP, byla 

podpořena revitalizace zámeckého parku ve Slavkově u Brna. 

Opatření 2.4.2 Opravy památek a drobných sakrálních staveb je zatím většinou naplňováno z iniciativy obcí 

nebo soukromníků.  

V opatření 2.4.3 Ochrana Slavkovského bojiště zatím nebyly vyvinuty žádné aktivity.  

V opatření 3.1.1 Rozvoj zemědělské činnosti a opatření 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 

byla ve sledovaném období vyhlášena čtvrtá výzva, a to pro všechny podopatření.  

Opatření 3.1.3: Podpora technických oborů je podporováno z Místního akčního plánu vzdělávání, který MAS 

realizuje na území ORP Šlapanice. 

V opatření 3.1.4 Podpora kooperace mezi aktéry v území byla vyhlášena výzva z PRV, ale nebyl projeven žádný 

zájem.  

V opatření 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob byla vyhlášena výzva z OPZ, byl podpořen 

jeden žadatel, nyní je projekt v realizaci. 

V opatření 3.2.2 Podpora sociálního podnikání byly vyhlášeny dvě výzvy, z druhé výzvy byl podpořen jeden 

projekt, nyní v realizaci. 

V opatření 3.2.3 Prodinná opatření byly vyhlášeny 2 výzvy, podpořeno celkem 5 projektů, ve sledovaném období 

byla vyhlášena výzva podpora provozu dětských skupin, na další finanční podporu dětské skupiny, která byla 

podpořena v předchozích výzvách MAS. 
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Opatření 3.3.1 Podpora využití existujících podnikatelských zón a objektů a opatření 3.3.2 Revitalizace 

brownfields nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele. 

Opatření 3.4.1 Zkvalitnění podmínek pro návštěvníky regionu a opatření 3.4.2 Tvorba turistických produktů a 

jejich propagace je zatím v přípravě, bude naplněno prostřednictvím projektu spolupráce.  

Opatření 4.1.1 Výstavba/rekonstrukce ostatní technické infrastruktury, opatření 4.2.1 Rekonstrukce silničních 

komunikací a návazné infrastruktury, opatření 4.2.2 Podpora opatření ke snížení dopravní zátěže je 

naplňováno z iniciativy obcí. 

V opatření 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou byla vyhlášena ve 

sledovaném období výzvy a podán jeden projekt. 

Opatření 4.3.2 Zkvalitnění cestování veřejnou hromadnou dopravou je naplňováno z iniciativy obcí. 

V opatření 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami byla ve 

sledovaném období vyhlášena výzva a podán jeden projekt. 

V opatření 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti byla ve sledovaném období vyhlášena třetí výzva, podány dva 

projekty, z předchozích výzev bylo podpořeno 5 projektů.  

Opatření 4.5.2 Podpora bezpečnosti obyvatel bylo MAS nepřímo podpořeno z dotace Jihomoravského kraje na 

činnost NNO na osvětovou činnost.  

Opatření 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu bylo podpořeno z výzvy 

z PRV, byl podán 1 projekt, který je již proplacen. 

Opatření 5.1.2 Zlepšování vodního režimu v krajině bylo podpořeno z výzvy z OPŽP, byly podány dva projekty, 

nyní v realizaci.  

Opatření 5.2.1 Revitalizace ploch s ekologickými zátěžemi, 5.2.2 Protihluková opatření, 5.3.1 Realizace 

energetických úspor, 5.3.2 Podpora udržitelné energetiky v oblasti podnikání a opatření 5.3.3 Optimalizace 

nakládání s odpady jsou naplňována z iniciativy obcí a nepřímo MAS z výzev z PRV na podporu zemědělské i 

nezemědělské činnosti. 

V opatření 6.1.1 Tvorba územních studií bude vyhlášena výzva, nyní konzultována s ŘO a žadatelem městem 

Slavkov u Brna. 

V opatření 6.1.2 Metodická podpora tvorby programů rozvoje obcí MAS metodicky vede aktualizaci programů 

obcí. 

Opatření 6.2.1 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS, MAS naplňuje finanční podporou z 

Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu, zapůjčováním mobiliáře, sdílením informací o 

akcích NNO v území na svých webových stránkách a facebooku. 

Ve sledovaném období začala realizace projektu NNO Slavkovské bojiště v přírodě, čímž naplňuje opatření 6.2.2: 

Koordinace a příprava společných projektů více subjektů v regionu.  

Opatření 6.2.3 Projekt spolupráce s jinými MAS v současnosti v přípravě, realizace plánovaná na příští rok.  
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OP/PRV Čí
sl
o 
vý
zv
y 

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 

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 

5 Podpora sociálního podnikání 3.2.2. Podpora sociálního podnikání 1 000 000 5.10.2018 28.2.2019 Nepodán žádný 
projekt, navýšena 
alokace 

6 Podpora sociálního podnikání 
(II.) 

3.2.2. Podpora sociálního podnikání 1 990 091,85 9.5.2019 16.8.2019 2/ 1 v realizaci 

7 Preventivní činnost a 
poradenství 

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

8 Podpora provozu dětských 
skupin 

3.2.3 Prorodinná opatření 600 000 30.6.2020 31.7.2020 Příjem žádostí 

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 

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 
 

7 Výzva č. 7. 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 

12 566 495 3.3.2020 31.7.2020 Otevřen příjem 
žádostí 
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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 Rozvoj sociálních služeb 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 II. 

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

9 Posílení dostupnosti a kvality 
základních, mateřských škol a 
zájmového vzdělávání – MŠ II. 

1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání 6 631 580 14.8.2019 1.11.2019 Nepodán žádný 
projekt 

10 Dopravní bezpečnost v obcích 
(II.) 

4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti 10 600 841,61  14.8.2019 2.12.2019 5/v realizaci 

11 Cyklodoprava v regionu MAS 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a 
službami 

15 789 473,68 19.3.2020 30.6.2020 1/ podán 

12 Terminály a parkovací systémy 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou 1 578 947 19.3.2020 24.6.2020 1/podán 

13 Posílení dostupnosti a kvality 
základních, mateřských škol a 
zájmového vzdělávání – MŠ III. 

1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání 6 631 580 30.4.2020 30.6.2020 1/podán 

14 Dopravní bezpečnost v obcích 
(III.) 

4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti 2 115 193,86 7.5.2020 19.6.2020 2/ podány 

15 Rozvoj sociálních služeb II. 1.2.1a Rozvoj sociálních služeb 1 070 054,54 30.4.2020 17.7.2020 Výzva otevřena 

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

1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání 
 

1 629 263 18.5.2020 17.7.2020 Výzva otevřena 

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 provozu dětských skupin cílí na podporu pracovních míst v regionu, rovnost 

mužů a žen. 

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 nebyly v tomto období generovány. 

4.2. Informace o změnách Integrované strategie 

Žádná změna nebyla ve sledovaném období podána. 

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie 

Žádná opatření uplatněna nebyla. 

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie 

Problémy s realizací nastaly v období mimořádných opatřeních spojených s Corona krizí. U vyhlášených 
výzev z IROP č. 11 a č. 12 nebyly uskutečněny semináře pro žadatele, byly realizovány konzultace po 
telefonu nebo mailem. Informace MAS uvedla na svých webových stránkách. 

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 

MAS Slavkovské bojiště se zapojila do projektu ÉTA ČR - Nové role místních akčních skupin v lokálním 
rozvoji. Řešitelem projektu byla společnost GaREP, spol. s.r.o. a cílem projektu bylo zhodnotit vnitřní 
struktury a fungování MAS.  

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. 
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Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro podnikatele 

v zemědělských i nezemědělských činnostech. Výzva pro podání žádostí je prodloužena do 31. 

července. Školení pro žadatele bude ve čtvrtek 28.5. v 15 hodin na hasičské zbrojnici v Hruškách u 

Slavkova. Zájemci o tuto výzvu se mohou i individuálně obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, 

Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, 

předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE nebo zemědělská činnost. 

V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů, s dotací přes 13 mil. Kč. Finanční příspěvky 

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

nezemědělské výrobě.  

S ohledem na nepříznivou aktuální situaci pro podnikatele spojenou s prevencí šíření viru SARS-CoV-2 

MAS Slavkovské bojiště od 20. dubna spustila provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz a 

facebookový profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste. Slavkovského tržiště shromažďuje aktuální 

nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě producentů 

místních potravin a nápojů (např. farmy, pivovary, vinaři) i restaurace, řemeslníci, maséři, služby 

fotografů. Seznam je postupně rozšiřován s ohledem na zájem dalších podnikatelů.   

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, s výjimkou Programu rozvoje venkova, 

ve kterém bylo ve sledovaném období proplaceno žadatelům 1 712 579 Kč, tedy zatím bylo žadatelům 

v projektech podaných přes výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova proplaceno 

5 420 233 Kč. 

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

jednotlivých projektům ve výzvách MAS, kromě Programu rozvoje venkova. V tomto programu bylo 

zatím podpořeno 21 žadatelů, z toho 14 zemědělců, 3 potravináři a 4 nezemědělci. 

 

 

 

http://www.slavkovsketrziste.cz/
http://www.facebook.com/Slavkovsketrziste

