4. Zpráva o plnění integrované strategie
MAS Jižní Slovácko 2014 - 2020

Popis integrované strategie
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava, z.s. na období 2014-2020
(SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období
EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Byla vytvořena pro všechny
skupiny obyvatel a subjektů v regionu vyvíjejících aktivní činnost. Strategie MAS je zpracována
jako výchozí regionální dokument pro podporu čerpání dotačních titulů z fondů EU i národních
zdrojů jak MAS, tak všech subjektů na území MAS Jižní Slovácko. Jedná se o základní dokument
definující potřeby území a vizi rozvoje: „Působení Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s.
přispěje prostřednictvím SCLLD ke zvyšování kvality života místních obyvatel a rozvoji území
všech 21 obcí v její územní působnosti. Rozvojový potenciál území se zaměří na podporu
podnikání ve všech oblastech, zejména pak v zemědělství, dále zvýšení zaměstnanosti a
zkvalitňování lidských zdrojů. Pozornost bude soustředěna na růst vzdělanostní struktury
občanů, místní kulturní dědictví a možnosti cestovního ruchu. Pro zlepšení kvality života
občanů bude kladen důraz na dobudování technické infrastruktury, občanské vybavenosti a na
spolkovou činnost v obcích. Dále bude podporován udržitelný rozvoj území s důrazem na
zachování a zvýšení kvality životního prostředí.“

Přehled vyhlášených výzev
Ve sledovaném období 1.1.2019 až 30.6.2019 byly vyhlášeny a hodnoceny tyto výzvy:
Výzva MAS 3. IROP Technika IZS (Opatření 1.3.1 Posílení odolnosti a vybavení základních
složek IZS)
Výzva MAS 4. IROP Infrastruktura ZŠ (2.2.1Podpora infrastruktury, klíčových kompetencí a
inkluze ve vzdělávání)
Výzva MAS 5. IROP Sociální infrastruktura (3.1.1 Zajištění kvality a dostupnosti sociálních a
návazných služeb)
Výzva č.1 - MAS Jižní Slovácko -OPŽP - Realizace sídelní zeleně ( 7.1. Posílení ekologické
stability krajiny)

Stránka 1|6

Výzva č. 2 - MAS Jižní Slovácko- OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření ( 7.1. Posílení
ekologické stability krajiny)
3. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Prorodinná opatření II (opatření CLLD 3.5.1 Prorodinná
opatření)
4. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Sociální podnikání II (opatření CLLD 3.2.1 Podpora sociálního
podnikání)
5. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Podpora zaměstnanosti (opatření CLLD 3.4.1 Aktivity pro řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního vyloučení)
6.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Stanice IZS (opatření CLLD 1.3.1 Posílení odolnosti a
vybavení základních složek IZS
7.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Komunitní centra II (opatření CLLD 3.3.1 Podpora
komunitní sociální práce a komunitních center)
8.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Doprava (opatření CLLD 1.1.1 Bezpečně na kole, autem,
pěšky i veřejnou dopravou
Výzva MAS č. 3 PRV
Fiche M Konkurenceschopné zemědělství (Opatření CLLD 6.3.1 Konkurenceschopné a
krajinotvorné zemědělství a lesnictví, Opatření 6.4.1 Konkurenceschopná živočišná výroba),
Fiche N Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Opatření CLLD Opatření 6.3.1
Konkurenceschopné a krajinotvorné zemědělství a lesnictví, Opatření 6.4.1
Konkurenceschopná živočišná výroba),
Fiche I Nezemědělské podnikání (Opatření CLLD 4.1.2 Kreativní podnikání),
Fiche L Zemědělská infrastruktura (Opatření CLLD 6.2.1 Mimoprodukční funkce lesa),
Fiche O Sdílení zařízení a zdrojů (6.3.1 Konkurenceschopné a krajinotvorné zemědělství a
lesnictví 6.4.1 Konkurenceschopná živočišná výroba),
Fiche P Krátké řetězce a místní trhy (6.3.1 Konkurenceschopné a krajinotvorné zemědělství a
lesnictví 6.4.1 Konkurenceschopná živočišná výroba).
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Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie
1. V monitorovacím období byly vyhlášeny a případně probíhalo hodnocení 12 výzev MAS:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.IROP Technika IZS - opatření CLLD 1.3.1
Výzva vyhlášena 21.11.2018, příjem žádostí ukončen 20.1.2019, výběr projektů
Výborem 13.6.2019, vybrány 3 projekty
4. IROP Infrastruktura ZŠ – opatření CLLD 2.2.1
Výzva vyhlášena 21.11.2018, příjem žádostí ukončen 20.1.2019, výběr projektů
Výborem 13.6.2019, vybráno 5 projektů, 1 zařazen mezi náhradní projekty
5. IROP Sociální infrastruktura
Výzva vyhlášena 21.11.2018, příjem žádostí ukončen 15.3.2019, výběr projektů
Výborem 13.6.2019, vybrán 1 projekt, 1 zařazen mezi náhradní projekty
Výzva č.1 - MAS Jižní Slovácko -OPŽP - Realizace sídelní zeleně ( 7.1. Posílení
ekologické stability krajiny)
Výzva vyhlášena 15.3.2019, probíhá příjem žádostí
Výzva č. 2 - MAS Jižní Slovácko- OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření ( 7.1.
Posílení ekologické stability krajiny)
Výzva vyhlášena 15.3.2019, probíhá příjem žádostí
3. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Prorodinná opatření II (opatření CLLD 3.5.1 Prorodinná
opatření)
Výzva vyhlášena 16.5.2019, příjem žádostí ukončen 21.6.2019, probíhá hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti, přijaty 3 projekty
4. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Sociální podnikání II (opatření CLLD 3.2.1 Podpora
sociálního podnikání)
Výzva vyhlášena 16.5.2019, příjem žádostí ukončen 21.6.2019, probíhá hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti, přijat jeden projekt
5. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Podpora zaměstnanosti (opatření CLLD 3.4.1 Aktivity pro
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního vyloučení)
Výzva vyhlášena 16.5.2019, probíhá příjem žádostí
6.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Stanice IZS (opatření CLLD 1.3.1 Posílení odolnosti a
vybavení základních složek IZS
Výzva vyhlášena 26.6.2019, probíhá příjem žádostí
7.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Komunitní centra II (opatření CLLD 3.3.1 Podpora
komunitní sociální práce a komunitních center)
Výzva vyhlášena 28.6.2019, probíhá příjem žádostí
8.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Doprava (opatření CLLD 1.1.1 Bezpečně na kole,
autem, pěšky i veřejnou dopravou
Výzva vyhlášena 28.6.2019, probíhá příjem žádostí
Výzva MAS č. 3 PRV
Výzva vyhlášena 6.6.2019, probíhá příjem žádostí
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Byl vydán právní akt pro 2 projekty IROP, 2 projekty OPZ a úspěšné projekty z 1. a 2. výzvy
PRV. Některé z projektů jsou již v realizaci.
Dle tabulky Čerpání PRV došlo k postupu hodnot indikátorů v PRV, konkrétně u fiche M došlo
ke zvýšení hodnoty indikátoru 93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
(hodnota). V tabulce jsou chybně uvedeny hodnoty u indikátorů 92301, 92702. Je zde
uvedena hodnota, dle záznamů MAS o realizovaných projektech ke zvýšení hodnot těchto
indikátorů nedošlo.
2. Probíhaly semináře k vyhlášeným výzvám, dále probíhalo hodnocení uzavřených výzev.
Rozhodnutím Valné hromady dne 16.1.2019 proběhla změna názvu MAS Dolní Morava na
MAS Jižní Slovácko, probíhal tedy administrativní proces související se změnou názvu MAS.
3. Probíhala osvěta a informování členů MAS a potenciálních žadatelů o začátku realizace
SCLLD, o probíhající realizaci SCLLD, o připravovaných a vyhlašovaných výzvách.
4. Metodická pomoc a animační činnost pro školy v rámci výzvy č. 22 OP VVV (Šablony ZŠ a
MŠ)
5. Snaha rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné
v současné době podpořit výzvami MAS, tj. hledání dalších zdrojů financování, případně
informování potenciálních žadatelů z regionu.

Informace o pokroku v realizaci klíčových kompetencí
Není relevantní pro MAS Jižní Slovácko.

Horizontální principy
MAS Jižní SLovácko se ve všech svých činnostech snaží o dodržování všech horizontálních
principů. Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy.

Popis realizace Integrované strategie
Informace o dosažených synergických efektech
V současném monitorovacím období nebylo dosaženo synergického efektu mezi jednotlivými
opatřeními SCLLD.
Informace o změnách Integrované strategie
V monitorovacím období 1.1.2019 – 30.6.2019 byly podány dvě Žádosti o změnu.
•

Žádost o změnu č.2
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1) Změna názvu MAS
2) Změna členů orgánů MAS
3) Změny v členské základně
•

Žádost o změnu č.3

1) Změna finančního plánu IROP
2) Změna finančního plánu OPŽP
Opatření při neplnění Integrované strategie
V současném monitorovacím období SCLLD MAS Jižní Slovácko nerelevantní.
Informace o problémech v realizaci Integrované strategie
Celkové zpoždění výzev díky administrativnímu procesu změny názvu MAS.
IROP – nebyly zaznamenány problémy
OPZ - nebyly zaznamenány problémy
PRV - nebyly zaznamenány problémy
OPŽP - nebyly zaznamenány problémy

Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie
1. Nedostatečný počet podaných žádostí ve výzvách – v průběhu přípravy i v současné době
probíhá osvěta a oslovování potenciálních žadatelů (informování členů MAS, kontaktování
konkrétních žadatelů – obcí, podnikatelů, zemědělců, ředitelů škol a dalších organizací),
informování prostřednictvím webu MAS, zpravodajů obcí, služby smart emailing, FB stánky
MAS apod.)
Eliminace – Zvýšení osvěty a oslovení žadatelů (místní tisk, zpravodaje obcí, informování o
projektech podpořených ve výzvách MAS apod.)
2. Nedostatek kvalitně připravených projektů – žadatelé jsou upozorňováni na možnost a
vhodnost konzultací k výzvě, k výzvám proběhne min. 1 školení pro žadatele. Prezentace ze
školení jsou přístupné na webových stránkách MAS.
Eliminace - Zvýšení informování o konaných seminářích k výzvě, intenzivnější informování o
možnostech a potřebě konzultací k výzvě, k podání žádosti apod.
3. Nedodržení lhůt pro administraci žádostí MAS z důvodu, který nevznikl na straně MAS
(např. problém se systémem k zadávání a administraci výzev)
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Eliminace – snaha předvídat a předcházet potenciálním problémům nevznikajících na straně
MAS (např. upozornění žadatelů na možnost nefunkčnosti systému, sledování změn pravidel
a legislativy, které by mohly mít dopad na realizaci SCLLD atd.)

Popis aktivit vyplývající z evaluačního plánu DoP
MAS Jižní Slovácko odevzdala Evaluační zprávu Mid-term evaluace strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava 30.6.2019. V současné době je zpráva
v procesu schvalování.
Aktivity vyplývající z evaluace
• Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu, a to zejména u
programového rámce PRV, kde se očekává nezájem žadatelů o některé fiche
• Zavedení článku 20 jako fiche v programovém rámci PRV
• Stálá animace území MAS a propagace aktivit MAS
Shrnutí pro veřejnost
V období od 1.1.2019 do 30.6.2019 došlo k zásadní změně, a to ke změně názvu z Místní akční
skupina Dolní Morava, z.s. na Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.. MAS intenzivně
pracovala na realizaci SCLLD, především na hodnocení a administraci výzev. Byly hodnoceny
3 výzvy z IROP, další tři byly vyhlášeny. Byly vyhlášeny dvě výzvy z OPŽP, 3 výzvy OPZ a jedna
výzva PRV.
V tomto období probíhala i bezplatná konzultační a metodická činnost MAS pro mateřské a
základní školy v oblasti výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, konkrétně
výzva č.22 Šablony pro MŠ a ZŠ.
Kromě výše uvedených aktivit se MAS snažila rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a
opatření, které v současné době není možné podpořit výzvami MAS – hledání dalších
dotačních titulů a zdrojů financování.
Doplňující informace
V současném monitorovacím období SCLLD pro MAS Jižní Slovácko nerelevantní.
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