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1. MISE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA Z.S.  

V červnu 2012 byla ve městě Kuřimi založena Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS 
Brána Brněnska, z.s.). Jedná se o na politickém rozhodování nezávislé společenství (zájmové sdružení) 
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a 
veřejnou správou zřizovaných organizací), které spolupracují na rozvoji venkova metodou LEADER. 
Princip metody LEADER vychází z premisy, že jedině místní společenství dobře znají silné a slabé 
stránky daného regionu a jsou schopna sama dobře řešit své vlastní problémy. 
Mise neboli poslání MAS Brána Brněnska, z. s. vychází ze zpracované a se všemi aktéry projednané 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD (přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i 
realizaci strategie), partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, vytváření sítí 
mezi partnery. MAS zprostředkovává aktérům z území finanční zdroje pro realizaci rozvojových 
záměrů, zachycených ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, porovnává potřeby svých 
členů s aktuálními možnostmi získávání finančních prostředků z fondů EU a připravuje a realizuje 
rozvojové projekty. Současně se MAS podílí na rozvojových aktivitách podporujících činnosti ostatních 
aktérů obsažené ve SCLLD a rozvíjející místní potenciál.  
Veškerá činnost MAS Brána Brněnska, z.s. je založena na principech, naplňujících vizi Evropy 2020:  
 

Přístup zdola-nahoru 
Pro přípravu strategie místně vedeného komunitního rozvoje jsou klíčovým prvkem místní aktéři, kteří 
dokážou nejlépe zhodnotit stávající situaci, definovat oblasti, kterým je potřeba věnovat, stanovit 
priority pro další směry rozvoje regionu a problémové okruhy, které je potřeba přednostně řešit. 
Podstatný je názor veřejnosti, který vyplynul z jednání kolem kulatých stolů, jednání se starosty, 
jednání s neziskovými organizacemi, jednání s podnikateli, jednání s občany, jednání se zemědělci 
apod. 
 
Využití potenciálu lidí i území 
Analytická část strategie se soustředila na vyhodnocení rozvojového potenciálu území, vyplývajícího 
ze zpracované SWOT analýzy. Na tomto potenciálu je založeno vytyčení strategických cílů MAS. 
Komunikace  
Pro přípravu strategie místně vedeného komunitního rozvoje je klíčovým prvkem názor veřejnosti, 
který vyplynul z jednání kolem kulatých stolů, dotazníkových akcí, setkávání všech partnerů MAS, 
setkávání se zemědělci, neziskovými organizacemi a dále pokračuje vzájemnou informovaností aktérů.  
 
Partnerství a spolupráce  
MAS Brána Brněnska, z.s. je zájmovým sdružením složeným ze zástupců veřejného, neziskového i 
podnikatelského sektoru. Bylo tak vytvořeno účelné partnerství s využitím zkušeností z různých 
odvětví působnosti. Takováto partnerství jsou efektivním prostředkem pro rozvoj území. 
 
Hledání společných řešení  
Zainteresovaní aktéři komunitního rozvoje, kteří dokážou nejlépe zhodnotit stávající situaci, definovat 
oblasti, kterým je potřeba věnovat a najít společná řešení.  
 
Inovace 
Princip inovace je směřován především k novým záměrům, které doposud v regionu nebyly 
realizovány, jako je podpora multimodální dopravy, partnerství v oblastech sociálního podnikání a 
sociálních služeb, podpora inovativních prvků v zemědělství a lesnictví. Strategie klade velký důraz na 
inovativní metody a techniky zapojování veřejnosti a partnerů (kulaté stoly, dotazníky apod.). 
 
 
Udržitelnost 
Princip dlouhodobě udržitelného rozvoje je základním předpokladem pro vyvážený rozvoj území ve 
všech jeho oblastech. Udržitelný rozvoj MAS Brána Brněnska, z.s. je založen na racionálním a 
vyváženém přístupu ke všem definovaným oblastem. Je založen především na rozvoji lidských zdrojů, 
hospodářství a ochraně životního prostředí. Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce 
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podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve 
smlouvě o financování, ve které každý operační program blíže specifikuje dobu udržitelnosti. 
 
Transparentnost  
Jedná se o zásadní princip při implementaci strategie. Veškeré zvolené postupy jsou v souladu se 
zásadami zachování transparentnosti. 
 
Síťování 
Pro zkvalitňování činnosti MAS a také pro rozvoj témat přesahujících hranice jednotlivých území jsou 
velkým přínosem projekty spolupráce a síťování. Síťování v sobě zahrnuje výměnu dosažených 
výsledků, zkušeností a know-how mezi místními akčními skupinami v ČR, ale i v rámci EU.  Dochází tak 
k výměně informací a zkušeností mezi jednotlivými subjekty, což přispívá k prospěšným partnerstvím. 
Upřednostněny budou projekty, které na sebe navazují a vhodně se doplňují, projekty přinášející 
partnerská řešení. Vytváření sítí je prostředkem přenášení osvědčených postupů (příkladů dobré 
praxe), šíření inovací ve venkovském prostředí a stavění na zkušenostech z místního rozvoje venkova.  
 
Přiměřenost 
Pro přípravu strategie místně vedeného komunitního rozvoje je klíčovým prvkem věcná i časová 
přiměřenost specifických cílů a jednotlivých opatření. 
 
Koncentrace zdrojů  
Princip koncentrace zdrojů vychází z poznatku, že koncentrace zdrojů na několik vybraných cílů 
obvykle přináší úspěch. Jedná se o zdroje finanční hmotné i lidské, koncentrací vlastních finančních 
zdrojů obcí, podnikatelů, kraje, národních i EU. 
 
Podpora nových myšlenek a přístupů 
Jedním z podstatných preferenčních kritérií projektů je podpora nových myšlenek, technologií a 
přístupů, podle kterých budou projekty hodnoceny. 
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2. DLOUHODOBÁ VIZE ROZVOJE ÚZEMÍ  

2.1. VÝCHODISKA 

Území MAS Brána Brněnska, z.s. představuje z velké části suburbánní (tj. příměstský) prostor zájmu města Brna. 

Jeho klíčové problémy vycházejí ze vzájemné interakce města Brna a okolních sídel. 

 

  

Klíčové problémy území MAS 

Brána Brněnska, z.s. 

Brno představuje pro velkou část obyvatel území MAS Brána 

Brněnska, z s. klíčové místo zaměstnání, kultury a vzdělávání 

Území MAS Brána Brněnska, z s. je cílovým prostorem, kam 

za bydlením migruje stále větší počet obyvatel Brna 

Nízká konkurenceschopnost v oblasti zemědělství a lesnictví 

způsobuje celkově nižší příjmy zejména v okrajových 

venkovských oblastech MAS 

Marginální oblasti MAS, příliš vzdálené od Brna, či dalších 

subregionálních center se potýkají s nedostatkem pracovních 

příležitostí a špatnou dostupností služeb 

Území MAS Brána Brněnska, z.s. je prostorem příměstské 

rekreace, se značným přírodním a kulturním potenciálem 

Setrvalý růst obyvatel, daný především migrací, přináší 

zvyšující se nároky na úroveň technické vybavenosti, školství, 

zdravotní a sociální péče, volnočasových aktivit a ostatních 

služeb 
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2.2. VIZE  

Stabilizovaný region, který svým obyvatelům zajistí kvalitní životní podmínky a sociální i hospodářský 

rozvoj na takové úrovni, aby nedošlo k proměně území v pouhou satelitní noclehárnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace vize strategie znamená využití potenciálů území a jeho strategické a dobře dostupné polohy v blízkosti 
krajského města a na významných dopravních osách. Důležitým prvkem je využití bohatých tradic spolkového 
života v obcích, kvalitních částí krajiny, již navázaných partnerství mezi obcemi. Vize vyjadřuje veškeré směry 
dalšího rozvoje území a zastřešuje oblasti životního prostředí, podnikání a rozvoje sociální oblasti. 
Strategická vize MAS Brána Brněnska, z.s. vychází z dotazníkových průzkumů, jednání se zástupci samospráv, 
podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi, z výstupů realizovaných „kulatých stolů “-   veřejných 
projednávání s občany, z dříve zpracovaných strategických materiálů obcí a dobrovolných svazků obcí, územně 
analytických podkladů a jiných analytických a strategických materiálů, zpracovaných ve výsledné formě do 
SWOT analýzy a analýzy potřeb. 
 
 
 
 
 

Stabilizovaný region 

 

Kvalitní životní 

podmínky 

 

 

Udržitelný 

hospodářský rozvoj  

 

Trvalý sociální rozvoj  
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3. KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE  
 
Na základě vyhodnocení analytických materiálů, v návaznosti na formulovanou vizi rozvoje území a závěrů z 
diskusí u kulatých stolů o potřebách území byly definovány klíčové oblasti – globální cíle rozvoje a v rámci každé 
z nich stanoveny strategické cíle, specifické cíle a opatření. Ve svém souhrnu jsou klíčové oblasti směřovány 
k naplnění vize MAS Brána Brněnska, z.s.  
 
Kvalitní životní prostřední a šetrné využívání přírodních zdrojů 
 
Stabilní úroveň ekonomického růstu 
 
Sociální rozvoj a soudržnost komunity  
 
Tyto identifikované klíčové oblasti rozvoje musí být realizovány ve spolupráci a koordinaci všech dotčených 
aktérů a subjektů, s využitím všech dostupných zdrojů financování. Zahrnují úkoly, na kterých se bude podílet 
stát, kraj, obce a jimi zřízené organizace, podnikatelský i neziskový sektor. Aktivity v rámci MAS by měly hrát 
důležitou roli nejen realizací dílčích projektů, ale také společným postupem při prosazování systémových řešení 
a větších investic v území.   

Dlouhodobé strategické cíle MAS formulované na základě výstupů a doporučení analytické části a zaměřené 

zejména na společné řešení problémů území MAS Brána Brněnska, z.s. odpovídají klíčovým oblastem rozvoje a 

budou postupně naplňovány společně, ale i jednotlivými aktéry samostatně. Dlouhodobé strategické cíle budou 

realizovány společným rozvojovým programem, který vychází ze strategické vize a dlouhodobých strategických 

cílů a zajišťuje jejich provázání: 

• s evropskými strukturálními a investičními fondy a jednotlivými operačními programy, 

• s relevantními strategiemi nadřazených územních celků (evropských, národních, krajských), 

• s oborovými strategiemi a koncepcemi na všech úrovních řízení, 

• s rozvojovými strategiemi obcí s rozšířenou působností,  

• s rozvojovými programy okolních MAS a statutárního města Brna. 

Rozvojová oblast A Zdravé životní prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů 

Strategické cíle: 

• budovat a obnovovat krajinné struktury prvořadě v rámci komplexních pozemkových úprav, 

• realizovat ochranu proti vodní a větrné erozi, zlepšit hospodaření s vodou, 

• revitalizovat funkční plochy a prvky sídelní zeleně 

• realizovat úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů, 

• zkvalitnit nakládání s odpady, jejich třídění a materiálové využití,  

• snížit expozici obyvatel před nadměrným hlukem a emisemi, 

• snižovat podíl individuální automobilové dopravy – budovat infrastrukturu pro multimodální 

přepravu osob,  

• zlepšit a dobudovat technickou infrastrukturu, prvořadě v oblasti vodního hospodářství 

Rozvojová oblast B Stabilní úroveň ekonomického růstu 

Strategické cíle: 

• podporovat vznik a rozvoj malých podniků a mikropodniků, 

• revitalizovat a vhodně využívat brownfields, 
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• podporovat konkurenceschopnost a diverzifikaci hospodářských činností v zemědělství a lesnictví, 

• podporovat hospodářský rozvoj v prostorově znevýhodněných územích (okrajové obce SÚ ORP Ivančice 

a SÚ ORP Tišnov, 

• podporovat služby turistiky a cestovního ruchu, rozvíjet marketing a tvorbu nových turistických 

produktů, 

Rozvojová oblast C Společenský a sociální rozvoj  

Strategické cíle: 

• začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce, podporovat vznik sociálních podniků, 

• realizovat prorodinná opatření vedoucí ke slaďování pracovního a rodinného života, zlepšení 

postavení žen na trhu práce   

• zvyšovat kvalitu výchovného a vzdělávacího procesu na všech úrovních vzdělávání, vytvářet 

podmínky pro vzdělávání znevýhodněných dětí a mládeže, 

• zvyšovat kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, 

• rozvíjet sociální služby a služby sociální prevence, podporovat socio-ekonomickou integraci 

marginalizovaných skupin, 

• podporovat společenský a kulturní život v obcích, vytvářet podmínky pro sportovní aktivity,  

• podporovat komunitní vazby v sídlech a mezi sídly. 

 
V návaznosti na dlouhodobou vizi, identifikované klíčové oblasti rozvoje a na dlouhodobé strategické cíle byly 
definovány konkrétní specifické cíle rozvoje MAS Brána Brněnska, z.s. Jsou koncipovány jako logické celky 
tvořené dílčími opatřeními. Postupná realizace opatření, resp. specifických cílů, povede k naplňování 
dlouhodobé strategie rozvoje území MAS.  
Formulované specifické cíle plně odrážejí projednané analytické výstupy. Specifické cíle jsou obvykle navrhovány 
pro střednědobý časový horizont 3-6 roků, pro MAS Brána Brněnska, z.s.  je zpracován soubor cílů pro 
programovací období 2014–2020. Pořadí specifických cílů nevyjadřuje jejich důležitost.  
 
Stanovení priority specifických cílů  
Navržené specifické cíle byly po jejich prodiskutování se členy MAS a programovým výborem podrobeny 
procesu stanovení priorit, tj. stanovení jejich důležitosti a realizovatelnosti. Členové MAS a další aktivní aktéři 
procesu tvorby integrované strategie MAS Brána Brněnska z.s. stanovili v rámci aktivit MAS prioritu jednotlivých 
oblastí a v nich strategických i specifických cílů.  
Jednoznačně prioritní byla stanovena oblast Společenského a sociálního rozvoje, za ní následovala oblast 
ekonomická a oblast životního prostředí. Specifické cíle, kterým bylo přiřazeno více jak 10 bodů priority byly 
zařazeny do dalšího zpracování. 
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Programové období 2014–2020 

K dlouhodobým strategickým cílům byly v rámci projednávání strategie přiřazeny takové specifické cíle, kterým byla přiřazena priorita více jak 10 bodů a které je schopna 
MAS Brána Brněnska, z.s. společně naplnit v programovém období 2014–2020, přiřadit je k jednotlivým operačním programům, stanovit hodnotící indikátory výstupů a ty 
sledovat během celého programového období. Strategické cíle musí odpovídat metodě SMART, to jest být konkrétní, měřitelné, odsouhlasené, realistické, časově 
ohraničené. Ke strategickým cílům jsou přiřazeny specifické cíle a jednotlivá opatření. 

 

Zdravé životní 

prostředí a šetrné 

využívání 

přírodních zdrojů 

 

Strategický cíl 1 Specifický cíl 1.1. Opatření 1.1.1.  - 
Budování infrastruktury pro 

multimodální dopravu 

šetrnou k životnímu 

prostředí 

 Výstavba a modernizace 

přestupních terminálů 
Budování bezbariérových zastávek a 

navazující infrastruktury – záchytných 

parkovišť, parkovacích domů v klíčových 

bodech IDOS   

Specifický cíl 1.2. Opatření 1.2.1.  Opatření 1.2.2. 
Budování cyklostezek a 

zařízení pro bezpečnost chodců 

a cyklistů  

Výstavba zpevněných komunikací pro 

cyklisty s vyloučením motorové dopravy 

pro dopravu do škol a zaměstnání  

Budování chodníků, přechodů, 

retardérů 

Strategický cíl 9 Specifický cíl 9.1. Opatření 9.1.1.   
Posílit přirozené funkce 

krajiny   
Vytváření, regenerace či 

posílení funkčnosti krajinných 

prvků a struktur za účelem 

podpoření biodiversity a 

adaptace na změnu klimatu 

Rozvoj biocenter a biokoridorů ÚSES, 

nebo jejich částí  

 

Specifický cíl 9.2. Opatření 9.2.1.   

Realizovat ochranu proti vodní 

a větrné erozi, zlepšit 

hospodaření s vodou a 

adaptaci na změnu klimatu 

Opatření zamezující vodní a větrné erozi   

Strategický cíl 10 Specifický cíl 10.1. Opatření 10.1.1.   

Zlepšit kvalitu prostředí v 

sídlech  
Revitalizace funkčních ploch a 

prvků sídelní zeleně za účelem 

zkvalitnění životního prostředí v 

sídlech a adaptace na změnu 

klimatu 

Zakládání a obnova ploch a prvků 

veřejné zeleně, včetně funkčního 

propojení s přírodními plochami 

prostřednictvím výsadeb či ošetřením 

stromů a keřů   
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Stabilní úroveň 
ekonomického růstu  

Strategický cíl 2 Specifický cíl 2.1. Opatření 2.1.1.  - 
Podpora rozvoje mikro 
podniků a malých podniků 

Investice do vybraných 
nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech 

Výstavba budov a nákup technologie pro 
rozvoj vybraných nezemědělských 
činností   

 

Strategický cíl 3 Specifický cíl 3.1. Opatření 3.1.1.  - 
Podpora 
konkurenceschopnosti a 
diverzifikace hospodářských 
činností v zemědělství a 
lesnictví 

Investice do zemědělských 
staveb a technologií 

Budování a rekonstrukce zemědělských 
staveb, nákup moderních technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu 

 

Specifický cíl 3.2. Opatření 3.2.1.  - 
Podpora zpracování 
zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh 
 

Investice technologií pro zvyšování 
kvality zemědělských produktů, zařízení 
pro kontrolu jakosti, marketing výrobků 

  

Specifický cíl 3.3. Opatření 3.3.1.  Opatření 3.3.2.  
Podpora moderních lesnických 
technologií  

Nákup strojů a technologií, pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů 

Výstava a nákup pro zřízen, či 
modernizaci dřevozpracujících 
provozoven 

Specifický cíl 3.4. Opatření 3.4.1.    
Rekonstrukce lesnické 
infrastruktury, zlepšení hustoty 
lesní sítě a kvality lesních cest 
 

Výstavba a rekonstrukce lesních cest, 
včetně nutných technických opatření  

  

Strategický cíl 4 Specifický cíl 4.1. Opatření 4.1.1.  Opatření 4.1.2.  
Rozvoj služeb turistiky a 
cestovního ruchu a nových 
turistických produktů 

Investice v oblasti agroturistiky  Stavební obnova či nová výstavba 
malokapacitních ubytovacích zařízení Výstavba sportovních zařízení 

v souvislostí s ubytovacími 
kapacitami 

Specifický cíl 4.2. Opatření 4.2.1.  - 
 Investice ke zvyšování 
environmentálních a 
společenských funkcí lesa 

Budování zařízení k usměrňování 
návštěvnosti území, údržbě lesního 
prostředí a zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa 
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Společenský a 
sociální rozvoj  

Strategický cíl 5 Specifický cíl 5.1. Opatření 5.1.1.  Opatření 5.1.2.  
Snižovat nezaměstnanost a 
zlepšit sociální začleňování 
ve venkovských oblastech 

Realizovat prorodinná opatření, 
umožňující lepší začlenění rodičů 
do pracovního procesu 
 
 

Výstavba či rekonstrukce prostor a 
vybavení pro zařízení která doplní 
chybějící kapacitu současných MŠ a 
školních družin 

Podpora provozu zařízení, která 
doplní chybějící kapacitu 
současných MŠ a školních družin 

Specifický cíl 5.2. Opatření 5.2.1.  Opatření 5.2.2.  
Podporovat vznik sociálních 
podniků 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení pro 
vznikající sociální podniky 

Podpora vzdělávání 
zaměstnanců z cílových skupin a 
ostatních zaměstnanců 
sociálního podniku, marketing 

Strategický cíl 6 Specifický cíl 6.1. Opatření 6.1.1.  - 
Rozvíjet sociální služby Podpora infrastruktury 

komunitních center Investice do rekonstrukce či výstavby 
budov a vnitřního vybavení pro 
fungování komunitního centra    

Specifický cíl 6.2. Opatření 6.2.1.  Opatření 6.2.2. 
Podpora infrastruktury pro 
sociální služby  

Investice do rekonstrukce či výstavby 
budov a vnitřního vybavení pro 
fungování poskytování vybraných 
sociálních služeb včetně služeb sociální 
prevence   

Investice do rekonstrukce či 
výstavby budov a vnitřního 
vybavení sociálního bydlení  

Specifický cíl 6.3. Opatření 6.3.1.  Opatření 6.3.2. 
Rozvíjení sociální infrastruktury, 
občanská společnost  

Podpora odborného sociálního 
poradenství, terénní programy, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Strategický cíl 7 Specifický cíl 7.1. Opatření 7.1.1.  - 
Zvyšovat kvalitu výchovného 
a vzdělávacího procesu 

Podpora infrastruktury pro 
předškolní a školní a mimoškolní 
vzdělávání 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro 
zajištění rozvoje žáků MŠ a ZŠ v 
klíčových kompetencích 

  

Strategický cíl 8 Specifický cíl 8.1. Opatření 8.1.1.  Opatření 8.1.2.  
Podporovat komunitní vazby 
v sídlech a mezi sídly 

Podpora vzdělávacích a 
informačních aktivit  

Propagační, informační, vzdělávací akce 
zaměřené na realizaci strategických cílů 
MAS Brána Brněnska z.s.  

Podpora informačních a 
turistických cent 



 

12 

 

4. ROZVOJOVÁ OPATŘENÍ, AKČNÍ PLÁN  

 
V této kapitole jsou rozvojová opatření uvedená v předešlé části u jednotlivých specifických cílů rozpracována 
do větší podrobnosti. 
Vysvětlivky k jednotlivým atributům v tabulce:  

• Vazba na SWOT analýzu – udává, na základě, jakých analytických výstupů byl specifický cíl stanoven 
• Vazba na operační program (zdroj financování) – identifikace možných zdrojů financování pro realizaci 

opatření. Programové rámce operačních programů jsou podrobně rozpracovány. 
• Příjemce podpory– jde o výčet potenciálně vhodných žadatelů o dotační prostředky v případě realizace 

opatření.  
• Indikátory výstupů – charakterizují činnost. Podávají informace o výstupech jednotlivých akcí/projektů 

v rámci operačního programu (kvantifikace na úrovni opatření). Jsou zpravidla vyjadřovány ve 
fyzikálních nebo peněžních jednotkách. Podrobně jsou rozpracovány v samostatné tabulce č. 41. 

• Indikátory výsledků mají vazbu na bezprostřední – přímý a okamžitý přínos daného programu. Jsou 
specifikací vytvořených hodnot. 

 
Strategický cíl SCLLD 1  Budování infrastruktury pro multimodální dopravu 
Specifický cíl SCLLD 1.1.  Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

Vazba na SWOT analýzu  S: 1.9, W: 2.2.4, O: 2.2.4 

Vazba na OP  
IROP  

SPECIFICKÝ CÍL: 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Prioritní osa 4, investiční priorita 9 d 

Tematický specifický cíl:  
1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Příjemce podpory  Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými 
svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy  

Indikátory výstupu  

7 52 01 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 

7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst  

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola  

 
7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Indikátor výsledku  7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

 

 
 
Strategický cíl SCLLD 1  Budování infrastruktury pro multimodální dopravu 

Specifický cíl SCLLD 1.2.  Budování cyklostezek a zařízení pro bezpečnost chodců a cyklistů  

Vazba na SWOT analýzu  S: 1.9, W: 2.2.4, 2.2.5. O:2.2.4 
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Vazba na OP  
IROP 

SPECIFICKÝ CÍL: 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Prioritní osa 4, investiční priorita 9 d 

Tematický specifický cíl:  
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Příjemce podpory 
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými 
svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy  

Indikátory výstupu  7 61 00 -  Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

 7 61 01 –  Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

 7 62 00   -  Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Indikátory výsledku 7 63 10   -  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 
 
 

Strategický cíl SCLLD 2  Podpora rozvoje mikro podniků a malých podniků 

Specifický cíl SCLLD 2.1. Investice do vybraných nezemědělských činností ve venkovských oblastech 

Vazba na SWOT 
analýzu  

S: 3.1.1, W: 3.1.2, O: 3.2.5 

Vazba na OP  
PRV 

Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, prioritní oblast 6 A Usnadnění 
diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst 

Projektové opatření M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti   

Operace: 6.4.1 Investice do nezemědělských činností  

Příjemce podpory Podnikatelské subjekty FO a PO – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, 
zemědělský podnikatel.  

Indikátory výstupu 9 37 01 Počet podpořených podniků/ příjemců 

Indikátory výsledku 9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů  

 

 
 

Strategický cíl SCLLD 3 Podpora konkurenceschopnosti a diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 

Specifický cíl SCLLD 3.1.  Investice do zemědělských staveb a technologií 

Vazba na SWOT analýzu  S: 3.1.4, W: 3.2. 2 O: 3.1.4, T:3.1.1+B33 

Vazba na OP 
PRV  

Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků, prioritní oblast 
2 A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich 
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, 
jakož i diverzifikace zemědělských činností 

Projektové opatření M04 – Investice do hmotného majetku  
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Operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

Příjemce podpory zemědělský podnikatel 

Indikátory výstupu 
9 37 01 Počet podpořených podniků, 

Indikátory výsledku  9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů  

 

 
 

Strategický cíl 3 Podpora konkurenceschopnosti a diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 

Specifický cíl: 3.2. Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

Vazba na SWOT analýzu  S: 3.1.2, W:3.1.3, O: 3.1.4 

Vazba na OP  
PRV 

Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b), Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů, prioritní oblasti 3 A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním 
do zemědělskopotravinářského řetězce  

Projektové opatření M04 – Investice do hmotného majetku  

Operace: 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Příjemce podpory 
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů, který splňuje definici mikropodniku, malého, nebo 
středního podniku.  

Indikátory výstupu  9 37 01 Počet podpořených podniků/ příjemců                

Indikátory výsledku 9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

 

 
 

Strategický cíl SCLLD 3 Podpora konkurenceschopnosti a diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 

Specifický cíl SCLLD 3.3 Podpora moderních lesnických technologií  

Vazba na SWOT analýzu  S: 3.1.5, W: 3.1.9, O:3.1.6, 3.1.7 

Vazba na OP  
PRV  

Nařízení PRV Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh, prioritní oblast 2 C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 
hospodářství. 

Projektové opatření M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnost lesů  

Operace: 8.6.1Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Příjemce podpory 
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh.  
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Indikátory výstupu  9 37 01 Počet podpořených příjemců 

Indikátory výsledku 9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

 
 
 

Strategický cíl SCLLD 3 Podpora konkurenceschopnosti a diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 

Specifický cíl SCLLD 3.4. 
Rekonstrukce lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení hustoty lesní cestní sítě a kvality lesních 
cest 

Vazba na SWOT analýzu  S:3.1.5, W:3.1.9, O:3.1.6 

Vazba na OP 
PRV  

Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c), lesnická infrastruktura prioritní oblasti 2 C Zlepšení 
ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 

Projektové opatření M04 – Investice do hmotného majetku  

Operace: 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

Příjemce podpory 
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 

jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

Indikátory výstupu 9 37 01 Počet podpořených podniků / příjemců 

Indikátory výsledku 9 43 02 Celková délka nových nebo zrekonstruovaných lesních cest 

 

 
 

Strategický cíl SCLLD 4 Rozvoj služeb turistiky a cestovního ruchu a nových turistických produktů 

Specifický cíl SCLLD 4.1.  Investice v oblasti agroturistiky  

Vazba na SWOT analýzu  S:2.1.1.    W: 3.,3.1., 3.3.2., 3.3.6.   O: 3.3.2., 3.3.8., 3.3.9. 

Vazba na OP  
PRV 

Nařízení PRV: Článek 19, odstavec 1., písmeno b), Podpora investic na založení, nebo rozvoj 
nezemědělských činností, prioritní oblast 6 A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a 
pracovních míst. 

Projektové opatření M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti   

Operace 6.4.2. Podpora agroturistiky 

Příjemce podpory Podnikatelské subjekty FO a PO – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, 
zemědělský podnikatel. 

Indikátory výstupu 9 37 01 Počet podpořených podniků  
/ příjemců 

Indikátory výsledku  9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
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Strategický cíl SCLLD 4 Rozvoj služeb turistiky a cestovního ruchu a nových turistických produktů 

Specifický cíl SCLLD 4.2.  Investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa 

Vazba na SWOT analýzu  S: 2.1.1., 3.1.5, 3.3.3. W: 3.3.1, O: 3.3.4., 3.3. 5.  

Vazba na OP  
PRV 

Nařízení PRV Článek 25 Neproduktivní investice v lesích, prioritní oblasti 4 C Předcházení erozi půdy 
a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4 A Obnova, zachování a 
posílení biologické rozmanitosti,  

Projektové opatření M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnost lesů  

Operace: 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  

Příjemce podpory 
Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty 
a jejich sdružení a spolky.  

Indikátory výstupu  
9 37 02 Počet podpořených operací 

 
 9 30 01 Celková plocha ha 

Indikátory výsledku  nejsou stanoveny  

 

 
 

Strategický cíl SCLLD 5 Snížit nezaměstnanost a zlepšit sociální začleňování ve venkovských oblastech 

Specifický cíl SCLLD 5.1. Prorodinná opatření, umožňující lepší začlenění rodičů do pracovního procesu 

Vazba na SWOT analýzu  W 1.4 W 1.10, O:1.4 

Vazba na OP 
Zaměstnanost  

OP Zaměstnanost Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 
Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Příjemce podpory 

Veřejně prospěšné organizace, NNO, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, organizační složky 
státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, sociální partneři, zaměstnavatelé, poskytovatelé 
sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné 
organizace 

Indikátory výstupu 6 00 00 Celkový počet účastníků 

 
5 00 01 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  
 

 5 01 00 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 

Indikátory výsledku 5 01 10 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku 
 

 5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let 
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Strategický cíl SCLLD 5 Snížit nezaměstnanost a zlepšit sociální začleňování ve venkovských oblastech 

Specifický cíl SCLLD 5.2.  Podporovat vznik sociálních podniků 

Vazba na SWOT analýzu  W: 1.2., 1.4 O: 1.11, T: 1.6., 1.7.  

Vazba na OP IROP  

SPECIFICKÝ CÍL IROP: 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Prioritní osa 4, investiční priorita 9 d 

Tematický specifický cíl: 
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

Příjemce podpory 

Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní 
organizace 

Indikátory výstupu 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 04 00 Zvýšení nezaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

Indikátory výsledku  1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

 
Strategický cíl SCLLD 6 Rozvíjet sociální služby 

Specifický cíl SCLLD 6.1. Podpora infrastruktury komunitních center 

Vazba na SWOT analýzu  
W: 1.5, O: 1.9, T: 1.6. T: 1.5 

Vazba na OP 
 IROP 

SPECIFICKÝ CÍL IROP: 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Prioritní osa 4, investiční priorita 9 d 

Tematický specifický cíl: 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Příjemce podpory 

NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní 
organizace 

Indikátory výstupu  
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci     

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Indikátory výsledku  6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce  
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Strategický cíl SCLLD 6 Rozvíjet sociální služby 
Specifický cíl SCLLD 6.2. Podpora infrastruktury pro sociální služby 

Opatření SCLLD 6.2.2. Investice do rekonstrukce či výstavby budov a vnitřního vybavení sociálního bydlení 

Vazba na SWOT analýzu   W:1.5., 1.6 O: 1.9. T: 1.5 

 
Vazba na OP  
IROP 

SPECIFICKÝ CÍL IROP: 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Prioritní osa 4, investiční priorita 9 d 

Tematický specifický cíl: 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Příjemce podpory 

Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních 
složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, církve, církevní organizace, Příjemci podpory na sociální bydlení jsou obce a nestátní 
neziskové organizace 

Indikátory výstupu 5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Indikátory výsledku 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

 

 
 
Strategický cíl SCLLD 6 Rozvíjet sociální služby 
Specifický cíl SCLLD 6.3. Rozvíjení sociální infrastruktury, občanská společnost 

Vazba na SWOT analýzu  W: 1.5, O: 1.9, T: 1.6.  

Vazba na OP  

OP Zaměstnanost: Prioritní osa 2,  
Investiční priorita 2.3  
Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Příjemce podpory 

NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní 
organizace 

Indikátory výstupu  

6 70 01 Kapacita podpořených služeb  

6 00 00 Celkový počet účastníků 
6 20 00 Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace 
5 51 02 Počet podpořených komunitních center 

Indikátory výsledku 
6 70 10 Využívání podpořených služeb  
6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence splnila svůj účel 
6 73 15 Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel 
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Strategický cíl SCLLD 7 Zvyšovat kvalitu výchovného a vzdělávacího procesu 

Specifický cíl SCLLD 7.1.  Podpora infrastruktury pro předškolní, školní a mimoškolní vzdělávání 

Vazba na SWOT analýzu  S: 1.5, W: 1.2, O: 1.3, T1.4 

Vazba na OP  
IROP 

SPECIFICKÝ CÍL IROP: 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Prioritní osa 4, investiční priorita 9 d 

Tematický specifický cíl: 
2.4.Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Příjemce podpory 

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání a vyšší, odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních 
složek státu 

Indikátory výstupu  
5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení  

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Indikátory výsledku  
5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení  

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

 
5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let 

 

 
 

Strategický cíl SCLLD 8 Podporovat komunitní vazby v sídlech a mezi sídly. 

Specifický cíl SCLLD 8.1. Propagační, informační, vzdělávací akce zaměřené na realizaci strategických cílů MAS Brána 
Brněnska, z.s.  

Vazba na SWOT analýzu   S: 1.5, W: 1.2, O: 1.3, T1.4 

Vazba na OP  
PRV 

Nařízení PRV Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Projektové opatření PRV – M19 LEADER  

Operace 19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie  

Příjemce podpory  MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV 

Indikátory výstupu 9 25 01 Celkové veřejné výdaje (EUR) 

Indikátory výsledků  Nejsou stanoveny 

 
 

Strategický cíl SCLLD 9 Posílit přirozené funkce krajiny   

Specifický cíl SCLLD 9.1. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur za účelem podpoření 
biodiversity a adaptace na změnu klimatu 

Vazba na SWOT analýzu  

S:  1.10. 
      2.1.2.  
W: 2.1.1.  
O:  2.1.1.  
      2.1.2.  
      2.1.3. 
T:  2.1.2. 
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Vazba na OP ŽP 
 

SPECIFICKÝ CÍL: 
4.3. Posílit přirozené funkce krajiny 

Aktivita 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur za účelem 
podpoření biodiversity  

Podporovaná opatření: 
Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí  
Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících 
ÚSES   
 

Příjemce podpory  

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu ( s výjimkou pozemkových úřadů a 
AOPK ČR), státní podniky, státní organizace , veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, 
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 
podnikající i nepodnikající 

Indikátory výstupů  
46500 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav 

45415 - Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce  

Indikátor výsledku   

 

 

 

Strategický cíl SCLLD 9 Posílit přirozené funkce krajiny   
Specifický cíl SCLLD 9.2. Realizovat ochranu proti vodní a větrné erozi, zlepšit hospodaření s vodou 

Vazba na SWOT analýzu  

S:  1.10. 
      2.1.2.  
W: 2.1.1.  
O:  2.1.1.  
      2.1.2.  
      2.1.3. 
T:  2.1.2. 

Vazba na OP ŽP 
 

SPECIFICKÝ CÍL: 
4.3. Posílit přirozené funkce krajiny 

4.3.5 - Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

Podporovaná opatření: 
Opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, stabilizace drah soustředěného 
povrchového odtoku, předcházení povrchovým odtokům vody – meze, remízky a jiné vegetační prvky, 
zamezení větrné eroze výsadbou větrolamů a vegetačních pásů 

Příjemce podpory  

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu ( s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK 
ČR), státní podniky, státní organizace , veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona 
č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní 
instituce, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich 
svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající 
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Indikátory výstupů  
46500 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav 

45415 - Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny 

Indikátor výsledku   

 

 

 

Strategický cíl SCLLD 10 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech  
Specifický cíl SCLLD 
10.1. 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně za účelem zkvalitnění životního prostředí v sídlech a 

adaptace na změnu klimatu    

Vazba na SWOT analýzu  

S:  1.10. 
W: 2.1.1  
O:  2.1.3 
T:  2.1.2 

Vazba na OP ŽP 
 

SPECIFICKÝ CÍL: 

4.3. Posílit přirozené funkce krajiny 

4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Podporovaná opatření: 

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami 

prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů 

Příjemce podpory  

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK 

ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona 

č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní 

instituce, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich 

svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající  

Indikátory výstupů  

46500 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav 

45412 - Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí 

Indikátor výsledku   
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4.1. PROGRAMOVÝ RÁMEC 1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA  

Změny pro přechodné období 

MAS získala dodatečnou alokaci na realizaci přechodného období PRV v celkové výši  
9 746 700 Kč. 
Po analýze potřebnosti a potenciálu pozitivního dopadu pro území působnosti MAS rozhodla 
Valná hromada MAS o rozdělení dodatečné alokace mezi stávající opatření/ Fiche, jak je 
znázorněno v tabulce uvedené níže. 
 

Opatření/Fiche 

Alokace podpory na 

opatření/ Fichi po 

střednědobém zhodnocení 

SCLLD 

Alokace podpory na opatření/ Fichi 

navýšená v rámci prostředků na 

přechodné období PRV  

PRV č. 1 – Investice do 

zemědělských podniků 
14 500 000,00 Kč 17 000 000,00 Kč 

PRV č. 2 – Zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských produktů 

694 259,00 Kč 694 259,00 Kč 

PRV č. 3 – Lesnická 

infrastruktura 
3 496 229,00 Kč 3 496 229,00 Kč 

PRV č. 4 – Podpora investic 

na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

9 082 252,00 Kč 11 582 252,00 Kč 

PRV č. 5 – Podpora 

agroturistiky 
0,00 Kč 0,00 Kč 

PRV č. 6 – Neproduktivní 

investice v lesích 
5 172 510,00 Kč 8 172 510,00 Kč 

PRV č. 7 – Investice do 

lesnických technologií a 

zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace 

a uvádění na trh 

2 283 750,00 Kč 4 030 450,00 Kč 

 
 
Pro zvýšení dopadu na území se i po diskuzích se zájemci o dotace a žadateli z území rozhodla MAS 

více zaměřit na podporu dosud nepodpořených žadatelů. Zavedením principu bodového zvýhodnění 

podpory prvožadatelů, jak je nově uvedeno u konkrétních opatření/ Fichí. 
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Uvedené změny projednal nejprve Programový výbor MAS na svém jednání dne 27.9.2021. Změny 

byly následně schváleny Valnou hromadou MAS metodou korespondenčního hlasování, které 

probíhalo ve dnech 9. až 16.11. 2021. 

 
Změny po střednědobé evaluaci 

Na základě výsledku střednědobého zhodnocení a průzkumu potřeb provedeném po realizaci 
Výzev, dochází níže popsaným změnám v rámci Programového rámce Programu rozvoje 
venkova. 
 
Evaluační zpráva, na základě které, jsou prováděny změny ve strategii byla projednána  

a schválena nedříve Programovým výborem MAS na jeho zasedání dne 16.4.2019, následně 

pak odsouhlasena Valnou hromadou, jako nejvyšším orgánem MAS dne 22.10.2019 

Kompletní Evaluační zpráva je dostupná na stránkách Místní akční skupiny Brána Brněnska, 

z.s.: https://branabrnenska.cz/formular/evaluacni-zprava-mas-brana-brnenska_final.pdf 

Na základě výsledků evaluace dochází zejména ke změnám v rozdělení alokace 
Programového rámce mezi jednotlivá Opatření/ Fiche, s cílem dosáhnut co největšího 
pozitivního dopadu SCLLD na území MAS.  
 
Změny v alokacích na konkrétní Fiche, znázorněné v níže uvedené tabulce, jsou podrobně 
popsány v následujícím textu. 

 
 

Opatření/Fiche Původní alokace 
podpory na 

opatření/ Fichi 

Nově navrhované rozdělení 
alokace na opatření/ Fichi po 

střednědobém zhodnocení 
SCLLD 

PRV č. 1 – Investice do zemědělských 
podniků 

9 000 000,00 Kč 14 500 000,00 Kč 

PRV č. 2 – Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

5 043 740,00 Kč 694 259,00 Kč 

PRV č. 3 – Lesnická infrastruktura 3 681 250,00 Kč 3 496 229,00 Kč 

PRV č. 4 – Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských činností 

5 043 750,00 Kč 9 082 252,00 Kč 

https://branabrnenska.cz/formular/evaluacni-zprava-mas-brana-brnenska_final.pdf
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PRV č. 5 – Podpora agroturistiky 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 

PRV č. 6 – Neproduktivní investice v 
lesích 

3 672 510,00 Kč 5 172 510,00 Kč 

PRV č. 7 – Investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění na 
trh 

1 183 750,00 Kč 2 283 750,00 Kč 

PRV č. 8 – Činnosti spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 

1 604 000,00 Kč  0,00 Kč 

 
 
Na základě výsledků evaluace jsou navýšeny alokace na Opatření/Fiche, u kterých byl 
prokázán největší potenciál pozitivního dopadu na území a u kterých zároveň míra zájmu 
žadatelů převyšuje možnosti původně nastavených alokací. Jedná se o následující 
Fiche/Opatření. 
 
Fiche PRV č. 1, vázaná na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)  
– Investice do zemědělských podniků  
Fiche PRV č. 4, vázaná na Článek 19, odstavec 1., písmeno b)  
– Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  
Fiche PRV č. 7, vázaná na Článek 25  
– Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace  
a uvádění na trh  
Fichi PRV č. 6, vázaná na Článek 26  
– Neproduktivní investice v lesích 
 
V rámci evaluace nebylo možné pracovat s daty k Fichi PRV č. 6, která byla pro žadatele 
otevřena až v roce 2019. V rámci střednědobého hodnocení byla však potřebnost pro území 
potvrzena, rovněž byl shledán zájem o Fichi z území MAS.  V roce 2019 se do Fiche s celkovou 
alokací ve výši 3.672.510,- Kč přihlásili 2 žadatelé se zájmem o podporu ve výši 3.007.202,- 
Kč. Další žadatel z území nestihl podat žádost v termínu, zároveň kancelář MAS eviduje zájem  
o podporu minimálně 2 dalších projektů vázaných na danou Fichi. S ohledem na informace 
získané po vyhlášení Fiche v roce 2019 a s ohledem na skutečnost, že z Evaluační zprávy 
plyne možnost navýšení alokace po vyhodnocení výzvy z roku 2019, je alokace na tuto Fichi 
navýšena. 
 
Potřeba a vhodnost navýšení alokací jsou zdůvodněny v Evaluační zprávě na stránkách, 44 – 
53 a 84.  
 
V rámci evaluace bylo zároveň zjištěno, že některá realizovaná opatření potenciál 
signifikantního dopadu na území v daném programovém období nemají, nebo nemají 
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dostatečně velký s ohledem na původně plánovanou alokaci. Proto u těchto opatření dojde 
ke snížení alokací, případně k jejich zrušení. Uvolněné finanční prostředky budou, v souladu 
s výstupy střednědobého hodnocení, použity na podporu Opatření/Fichí, s větším 
potenciálem pozitivního efektu v území. 
 
 
 
Jedná se o následující změny: 
 
Fiche PRV č. 2, vázaná na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)  
– Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Změna: Převedení zbývající alokace na podporu opatření s větším potenciálem dopadu na 
území a prokazatelným zájmem žadatelů. 
Odůvodnění: Fiche byla vyhlášena v rámci 3 výzev MAS. O veškerou alokaci na toto opatření 

ve výši 5.043.740,00 Kč se do 31.8.2019 přihlásili celkem 3 zájemci o podporu ve výši 

694.259,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že MAS nemá informace o dalším reálném zájmu 

z území o toto opatření a s přihlédnutím k tomu, že o jiná opatření zájem převyšuje možnosti 

MAS, bude zbytek alokace přesunut a rozdělen na podporu Opatření/Fichí uvedených výše. 

MAS prověřila, zda je nutné s ohledem na krácení Fiche přesahující 50% původní alokace 

provádět úpravy v SCLLD nad rámec PR PRV a shledala, že  takové úpravy nezbytné nejsou. 

 
Fiche PRV č. 3, vázaná na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)  
– Lesnická infrastruktura  
Změna: převedení zbývající alokace na podporu opatření s potenciálem dopadu  
a prokazatelným zájmem žadatelů  
Odůvodnění: Fiche byla vyhlášena v rámci 3 výzev MAS a podporu se ucházel vždy 1 žadatel, 

který tak byl podpořen v rámci 3 projektů. Výše zbývající alokace není dostatečná pro 

realizaci dalšího projektu, proto bude zbývající alokace převedena na podporu Opatření/Fichí 

uvedených výše. 

 
Fiche PRV č. 5, vázaná na Článek 19, odstavec 1., písmeno b)  
– Podpora agroturistiky  
Změna: Zrušení Fiche, o kterou během 3 vyhlášených výzev MAS neprojevil zájem jediný 
žadatel, a převedení prostředků na podporu opatření s větším potenciálem dopadu  
a prokazatelným zájmem žadatelů.  
Odůvodnění: 
Fiche byla vyhlášena v rámci následujících výzev MAS: 
 
- 3. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska k předkládání Žádostí o podporu v rámci 
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vyhlášená dne 21.12.2017 
- 4. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska k předkládání Žádostí o podporu v rámci 
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vyhlášená dne 25.6.2018 
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- 6. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska k předkládání Žádostí o podporu v rámci 
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vyhlášená dne 27.5.2019 
 
Během 3 vyhlášených výzev MAS neprojevil zájem jediný žadatel 
 
Zrušením Fiche nebude dotčena možnost žadatelů ucházet se o podporu projektů v oblasti 
agroturistiky, neboť na článek 19, odstavec 1., písmeno b) je vázána i Fiche PRV č. 4, u které 
je zároveň navyšována alokace.  
 
Fiche PRV č. 8  
– Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  
Změna: Zrušení Fiche a převedení alokace na podporu opatření s potenciálem dopadu na 
území a prokazatelným zájmem žadatelů.  
Odůvodnění: 
Fiche reaguje zejména na méně příznivou vzdělanostní strukturu v území ve srovnání s JMK. 

Vzdělanostní struktura je však MAS v zásadně větší míře již rozvíjena realizací projektů MAP  

a MAP II v ORP Kuřim a ORP Rosice. Původně zamýšlená projekt ve spolupráci s partnery se 

nepodařilo zrealizovat. Výstupem střednědobého hodnocení bylo zároveň zjištění, že většího 

pozitivního dopadu na území bude dosaženo, pokud bude možné prostředky na uvedenou 

Fichi použít na podporu opatření, která reagují na potřeby a jejichž řešení je v území zájem 

převyšující dosavadní možnosti MAS. 

Proto bude zbývající alokace převedena na podporu Opatření/Fichí uvedených výše. 

MAS prověřila, zda je nutné s ohledem na krácení Fiche přesahující 50% původní alokace 

provádět úpravy v SCLLD nad rámec PR PRV a shledala, že takové úpravy nezbytné nejsou. 

 
Podklady, o které je možné opřít krácení/rušení alokace na uvedené Fiche jsou uvedeny  
v Evaluační zprávě na stránkách 36-38, 41, 42, 44-46, 50, 54, 55 a 84.  
 
V souvislosti s výše uvedenými změnami provedenými po střednědobém zhodnocení SCLLD 

dochází rovněž k odpovídajícím úpravám indikátorového a finančního plánu. 

Veškeré popsané změny vycházejí z výsledků střednědobé evaluace a zároveň jsou v souladu 

s platnou s Integrovaná strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny 

Brána Brněnska, z. s., kterou tak není potřeba ve vztahu k prováděným změnám, dále 

upravovat. 

Uvedené změny byly projednány nejdříve Programovým výborem MAS v rámci jednání 

konaného dne 20.8.2019 a následně v rámci korespondenčního hlasování, které probíhalo od 

8.10.2019 do 11.10.2019.  Navrhovanými změnami se následně zabývala Valná hromada 

MAS, která je schválila na svém zasedání dne 22.10.2019 v Kuřimi. 
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Fiche PRV č. 1 – Investice do zemědělských podniků 

Název Fiche PRV č. 1 – Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělského podniku. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 

zejména prioritní oblasti 2 A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech 

zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 

modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a 

orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 3 Podpora konkurenceschopnosti a 
diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 
Specifický cíl SCLLD 3.1. Investice do zemědělských staveb a 
technologií 
Opatření SCLLD 3.1.1 Budování a rekonstrukce zemědělských 
staveb, nákup moderních technologií pro živočišnou a rostlinnou 
výrobu 

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 

dle SCLLD a jednotlivých 

specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a 
rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a 
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou 
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních 
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích 
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu 

týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí 

týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení 

sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na 

biomasu. 

Definice příjemce dotace  Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 
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Preferenční kritéria* 

(pro účely 19.2.1 se jedná o 

principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

1. Žadatelem je mladý zemědělec 

2. Projekty, u kterých bude prokázána vyšší efektivita realizace 
(nižší náklady na realizaci projektu, než umožňují nastavené 
limity, jsou-li takové limity stanoveny1) 

3. Projekty podporující bio produkci 

4. Předmětem projektu není nákup traktoru 

 5. Podpora žadatelů, kteří v rámci Fiche nebyli doposud 

podpořeni 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo  9 37 01 

- Název  Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  50 

 

Indikátory výsledků  

- Číslo  9 48 00 

- Název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  1 

 

 
1 Pro některé položky nemusí být limity k dispozici (stanoveny).  



 

29 

 

Fiche PRV č. 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Název Fiche PRV č. 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, 

uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených 

v příloze I Smlouvy o fungování EU2 nebo bavlny, s výjimkou 

produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být 

produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.  

Podpora přispívá k naplňování priority 3 Podpora organizace 

potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 

v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do 

zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů 

jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou 

místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení organizací 

producentů a mezioborových organizací. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 3 Podpora konkurenceschopnosti a 
diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 
Specifický cíl SCLLD 3.2. Podpora zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 
Opatření SCLLD 3.2.1. Investice technologií pro zvyšování kvality 
zemědělských produktů, zařízení pro kontrolu jakosti, marketing 
výrobků 

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 

dle SCLLD a jednotlivých 

specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov 
včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a 
zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících 
s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících 
při zpracování. 
Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 

kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a 

potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a 

investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

 
2 Smlouva o fungování včetně Přílohy I je zveřejněna na internetových stránkách http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS   
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provozu. 

V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování 

produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování 

vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo 

uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 

litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 

klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve 

kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem 

vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél 

membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce dotace  Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné 

subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských 

produktů uvedených v příloze Smlouvy o fungování EU jako vstupní 

produkt. 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria* 

(pro účely 19.2.1 se jedná o 

principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

1. LFA oblasti 

2. Bioprodukty 

3. vytvořená nová pracovní místa 

4. inovativní postupy a technologie 

5. Projekty, které budou zaměřeny na investice do uvádění na 

trh zemědělských produktů s cílem zkrácení dodavatelského 

řetězce v rámci místních trhů 

6. projekty, které budou zaměřeny na zvýšení efektivity výroby 

7. Projekty, jejichž výsledkem bude snížení objemu 

biologického odpadu ze zpracování 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo  9 37 01 

- Název  Počet podpořených podniků/ příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  3 

 

Indikátory výsledků  

- Číslo  9 48 00 
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- Název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  1 
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Fiche PRV č. 3 – Lesnická infrastruktura 

Název Fiche PRV č. 3 – Lesnická infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice týkající se infrastruktury 

související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 

lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 

zejména prioritní oblasti 2 C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 

hospodářství. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 3 Podpora konkurenceschopnosti a 
diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 
Specifický cíl SCLLD 3.4. Rekonstrukce lesnické infrastruktury 
vedoucí ke zlepšení hustoty lesní cestní sítě a kvality lesních cest 
Opatření SCLLD 3.4.1 Výstavba a rekonstrukce lesních cest, včetně 
nutných technických opatření  

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 

dle SCLLD a jednotlivých 

specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s budováním a rekonstrukcí lesnické infrastruktury vedoucí ke 
zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. 
Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest 

včetně souvisejících objektů a technického vybavení, nákup 

pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových 

způsobilých výdajů. 

Definice příjemce dotace  Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s 

právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

(pro účely 19.2.1 se jedná o 

principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

1. Lesnatost více jak 40 % území   

2. Projekty, při jejichž realizaci dojde ke zvýšení kategorie lesní 
cesty 

3. Projekty, jejichž součástí jsou protierozní opatření, opatření 

k omezení vzniku soustředěného odtoku vody a zvýšení 

retence území 
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Indikátory výstupů  

- Číslo  9 37 01 

- Název  Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  3 

 

Indikátory výsledků  

- Číslo  9 43 02 

- Název  Celková délka nových nebo zrekonstruovaných 
lesních cest   

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  2 
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Fiche PRV č. 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Název Fiche PRV č. 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a 
rozvoj nezemědělských činností.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje 
ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6 A Usnadnění 
diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 2.  Podpora rozvoje mikro podniků a malých 
podniků  

Specifický cíl SCLLD 2.1. Investice do vybraných nezemědělských 
činností ve venkovských oblastech  

Opatření SCLLD 2.1.1. Výstavba budov a nákup technologie pro 
rozvoj vybraných nezemědělských činností  

Strategický cíl SCLLD 4 Rozvoj služeb turistiky a cestovního ruchu a 

nových turistických produktů 

Specifický cíl SCLLD 4.1. Investice v oblasti agroturistiky  

Opatření SCLLD 4.1.1 Stavební obnova či nová výstavba 

malokapacitních ubytovacích zařízení 

Opatření SCLLD 4.1.2 Výstavba sportovních zařízení v souvislostí 
s ubytovacími kapacitami  

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských 
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)3: C 
(Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v 
uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby 
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s 
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a 
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti 

 
3 Klasifikace ekonomických činností je zveřejněna na internetových stránkách 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-   
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cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních 
osobních služeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně 
v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování 
EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o 
fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem 
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU.  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě 
na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce dotace  Podnikatelské subjekty FO a PO – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech jakož i zemědělci 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria* 

(pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

1. Projekt pozitivně ovlivní zaměstnanost na venkově 

2. Projekt doplní chybějící ekonomické činnosti v oblasti  

3. Projekt bude využívat zemědělské komodity produkované 
v území 

4. Projekt je z finančního hlediska méně náročný a 
soběstačnější 

5. Projekt respektuje ochranu přírodních zdrojů 

6. Projekt realizuje subjekt, jehož sídlo se shoduje s místem 
realizace projektu 

7. Projekt je realizován v LFA oblasti 

 8. Podpora žadatelů, kteří v rámci Fiche nebyli doposud 
podpořeni 
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Indikátory výstupů  

- Číslo  9 37 01 

- Název  Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  18 

 

Indikátory výsledků  

- Číslo  9 48 00 

- Název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  4 
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Fiche PRV č. 5 – Podpora agroturistiky 

Název Fiche PRV č. 5 – Podpora agroturistiky 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a 
rozvoj nezemědělských činností.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje 
ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6 A Usnadnění 
diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 4 Rozvoj služeb turistiky a cestovního ruchu a 

nových turistických produktů 

Specifický cíl SCLLD 4.1. Investice v oblasti agroturistiky  

Opatření SCLLD 4.1.1 Stavební obnova či nová výstavba 

malokapacitních ubytovacích zařízení 

Opatření SCLLD 4.1.2 Výstavba sportovních zařízení v souvislostí 

s ubytovacími kapacitami 

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 

dle SCLLD a jednotlivých 

specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských 

činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4 : C 

(Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v 

uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby 

syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s 

výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 

zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 

Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 

prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a 

komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 

vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti 

cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 

(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 

skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 

82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 

činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní 

a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 

potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních 

osobních služeb). V případě uvádění produktů na trh jsou na trh 
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uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze 

I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v 

příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů 

jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I 

Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 

realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací 

kapacitu. 

Definice příjemce dotace  Podnikatelské subjekty FO a PO – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech jakož i zemědělci 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

(pro účely 19.2.1 se jedná o 

principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

1. Projekt je zaměřen na činnosti v cestovních ruchu 
(agroturistice), tj. na činnosti v I (Ubytování, stravování a 
pohostinství)  

2. Projekt bude využívat zemědělské komodity produkované 
v území 

3. Projekt realizuje subjekt, jehož sídlo se shoduje s místem 

realizace projektu  

4. Projekt pozitivně ovlivní zaměstnanost na venkově 

5. Projekt umožňuje využití venkovských brownfields 

6. Projekt je z finančního hlediska méně náročný a 

soběstačnější 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo  9 37 01 

- Název  Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  0 

 

Indikátory výsledků  

- Číslo  9 48 00 

- Název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
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- Cílový stav  0 
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Fiche PRV č. 6 – Neproduktivní investice v lesích 

Název Fiche PRV č. 6 – Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování 

a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména 

prioritní oblasti 4 C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s 

půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4 A Obnova, 

zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě 

Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a 

zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 4 Rozvoj služeb turistiky a cestovního ruchu a 
nových turistických produktů 
Specifický cíl SCLLD 4.2. Investice ke zvyšování environmentálních a 
společenských funkcí lesa  
Opatření SCLLD 4.2.1 Budování zařízení k usměrňování návštěvnosti 

území, údržbě lesního prostředí a zajištění bezpečnosti návštěvníků 

lesa 

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 

dle SCLLD a jednotlivých 

specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení 
rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek 
pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, 
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány 
budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. 
zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. 
zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště 

chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které 

žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského 

plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy. 

 
 

Definice příjemce dotace  Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 
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Preferenční kritéria 

(pro účely 19.2.1 se jedná o 

principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

1. Projekt je realizován v lesích s určitou převažující funkcí 
(lesy zvláštního určení) 

2. Projekt respektuje ochranu přírody a přírodních zdrojů, 
nenarušuje krajinný ráz 

 3. Podpora žadatelů, kteří v rámci Fiche nebyli doposud 
podpořeni 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo  9 27 02 

- Název  Počet podpořených operací 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  8 

- Číslo  9 30 01 

- Název  Celková plocha  ha 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  15 

 

Indikátory výsledků není stanoven 

- Číslo   

- Název   

- Výchozí stav  

- Hodnota pro mid-term (r. 2018)  

- Cílový stav   
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Fiche PRV č. 7 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů 

Název Fiche PRV č. 7 – Investice do lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do 
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 

zejména prioritní oblasti 2 C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 

hospodářství. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 3 Podpora konkurenceschopnosti a 
diverzifikace hospodářských činností v zemědělství a lesnictví 
Specifický cíl SCLLD 3.3 Podpora moderních lesnických technologií 
Opatření SCLLD 3.3.1 Nákup strojů a technologií, pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů 
Opatření SCLLD 3.3.2 Výstavba a nákup pro zřízení či modernizaci 

dřevozpracujících provozoven 

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 

dle SCLLD a jednotlivých 

specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených 
pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a 
technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování, stroje ke zpracování po těžebních zbytků, stroje pro 
přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro 
lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či 
modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického 
vybavení.  
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje 
energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před 
průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se 
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary 
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování).  
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí 
být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom 
nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.  
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 

hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 

hospodářské osnovy – nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

 

Definice příjemce dotace  Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky 
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zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo 

souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich 

uváděním na trh. 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

(pro účely 19.2.1 se jedná o 

principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

1. projekty při kterých dojde ke snížení provozních nákladů 

2. projekty při kterých bude vyšší podíl investice (celkových 
výdajů projektu) ku velikosti 
obhospodařovaného lesního majetku 

3. projekty při kterých bude vyšší podíl rozlohy lesních 

pozemků (ha) uvedené v LHP/LHO vůči celkové 

rozloze obhospodařovaných zemědělských pozemků 

evidovaných v LPIS 

 4. Podpora žadatelů, kteří v rámci Fiche nebyli doposud 

podpořeni 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo  9 37 01 

- Název  Počet podpořených příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  5 

 

Indikátory výsledků  

- Číslo  9 48 00 

- Název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů  

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav  0 
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Fiche PRV č. 8 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Název Fiche PRV č. 8 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 
vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v 
SCLLD MAS. 
Naplňování cílů SCLLD MÁŠ prostřednictvím pořádání konferencí, 
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné 
praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky 
apod.) 
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že 
výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. 
MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé 
pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla 
schválena z PRV. 

- Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl SCLLD 8 Podporovat komunitní vazby v sídlech a mezi 
sídly 

Specifický cíl SCLLD 8. 1 Podpora vzdělávacích a informačních aktivit  
Opatření SCLLD 8.1. 1 Propagační, informační, vzdělávací akce 
zaměřené na realizaci strategických cílů MAS Brána Brněnska z.s.  

Opatření SCLLD 8.1.2 Podpora informačních a turistických center 

 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit 

dle SCLLD a jednotlivých 

specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

Příprava a realizace propagačních, informačních a vzdělávacích akcí 
ke správné realizaci strategických a specifických cílů SCLLD, školení 
žadatelů, realizace informačních brožur a letáků, podpora 
informačních center. 
Hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav souvisejících 

se vzdělávacími aktivitami, investice do informačních a turistických 

center. 

Definice příjemce dotace  MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV 

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla 
schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:  
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci 
EU či mimo ni;  

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném 
než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v 
rámci EU.  

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000 Kč 
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Max. 5 000 000 Kč 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo  9 25 01 

- Název  Celkové veřejné výdaje (EUR) 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018)  

- Cílový stav  0 
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4.2. PROGRAMOVÝ RÁMEC 2: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

Opatření IROP č. 1 - Dopravní infrastruktura 

Specifický cíl SCLLD   1.1.  Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

Název opatření SCLLD  
IROP č. 1 - Dopravní infrastruktura 
 

Vazba na specifický cíl 

IROP  

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Tematický SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření, cíle 
opatření  

Výstavba a rekonstrukce přestupních terminálů IDS a systémů pro přestup na 
veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R s cílem podpory veřejné dopravy a 
multimodality. Tato podpora je v území MAS nutná s ohledem na intenzitu 
dojížďky do metropolitního centra Brna.  
 
Opatření IROP č. 1 realizuje opatření Strategické části SCLLD 1.1.1 Budování 
přestupních terminálů a navazující infrastruktury – záchytných parkovišť v 
klíčových bodech IDOS. 

Typy projektů 

• Výstavba a rekonstrukce přestupních terminálů,  
• výstavba souvisejících záchytných parkovišť v přímé návaznosti na 

veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro 
osobní vozy s možností přestupu na VHD),  

• výstavba návazných systémů B+R,  
• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. 

třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší 
dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 
včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení  

• zajištění bezbariérového přístupu k prostředkům VHD. 

Příjemci podpory 

• Obce, dobrovolné svazky obcí, 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými svazky 

obcí,  
• organizace zřizované nebo zakládané kraji,  
• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 

Sb., o drahách,  
• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o 

silniční dopravě 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS  

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky  

 
Indikátory výstupu  

Kód 
NČI2014+ Název indikátoru  

7 52 01 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě 

7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola  
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7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Indikátory výsledku  

Kód 
NČI2014+ Název indikátoru  

7 51 20 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 
dopravě 
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Opatření IROP č. 2 – Cyklo/dopravní infrastruktura 

Specifický cíl 
SCLLD. 

1.2. 
Budování cyklostezek a zařízení pro bezpečnost chodců a cyklistů 

Název opatření 
SCLLD 

  
Cyklo/dopravní infrastruktura 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP  

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Tematický SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis a cíle 
opatření  

Stavební a organizační zvyšování bezpečnosti silniční a cyklistické dopravy, projekty 
rozvíjející cyklodopravu do zaměstnání, škol a center občanské vybavenosti. Tato 
podpora je v území MAS nutná s ohledem na intenzitu automobilové dopravy na 
většině komunikací v území.  
Opatření IROP č. 2 navazuje na opatření strategické části SCLLD 1.2.1 Výstavba 
zpevněných komunikací pro cyklisty s vyloučením motorové dopravy pro dopravu do 
škol a zaměstnání a 1.2.2 Budování chodníků, přechodů, retardérů. 

Typy projektů 

• Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a 
dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená 
automobilová doprava.  

• Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných 
řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy 

Příjemci podpory 

• Obce, dobrovolné svazky obcí,  
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými svazky obcí, 
• organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 

drahách,  
• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS  

Principy 
preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky  

 
Indikátory výstupu  

Kód NČI2014+ Název indikátoru  

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

7 62 00  Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+ Název indikátoru  

7 63 10  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 
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Opatření IROP č. 3 – Sociální podniky 

Specifický cíl SCLLD 5.2.  Podporovat vznik sociálních podniků   

Název Opatření 
SCLLD IROP č. 3 – Sociální podniky  

Vazba na specifický 
cíl IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Tematický SC 2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání 

Popis a cíle opatření 

Předmětem opatření bude  
• vznik nového sociálního podniku,  
• stavební úpravy, rekonstrukce sociálních podniků,  
• nákup zařízení a vybavení sociálních podniků, 
• případně rozšíření kapacit stávajícího sociálního podniku.  

Sociální podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet 
z cílových skupin.  
Cílové skupiny na území MAS Brána Brněnska tvoří v prvé řadě nezaměstnané 
osoby s nejnižším vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním 
nebo kombinovaným postižením, osoby pečující o rodinné příslušníky zejména v 
oblastech hůře dopravně dostupných. 
Cílem opatření je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a 
specifika sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob při 
jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu. Jedná 
se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 
sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.  
Potřebnost opatření vyplývá z vyššího podílu nezaměstnaných osob v okrajových 
dopravně hůře přístupných částech území MAS a existence sociálně vyloučené 
lokality na území ORP Rosice. 
 
Opatření IROP č. 3 navazuje na opatření Strategické části 5.2.1 Výstavba, 
rekonstrukce a vybavení pro vznikající sociální podniky. 
 
Změnou SCLLD k datu 20.02.2019 se dané opatření již nebude realizovat, a to z 
důvodu, že v tomto opatření byla alokována částka pouze na jeden projekt, který 
byl při tvorbě SCLLD a dotazování plánován. V současné době však zájem o toto 
opatření v území MAS již není. Tato změna byla komunitně projednána na 
zasedání Valné hromady MAS dne 20.02.2019, kdy byla také schválena. 

Typy projektů: 
• stavební úpravy objektů,  
• nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání 

Příjemci podpory 

• Osoby samostatně výdělečné činné,  
• malé a střední podniky, 
• obce, kraje,   
• organizace zřizované nebo zakládané kraji,  
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  
• dobrovolné svazky obcí,  
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,   
• nestátní neziskové organizace,  
• církve, církevní organizace 



 

50 

 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky 

 
Indikátory výstupu  

Kód 
NČI2014+ Název indikátoru  

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 01 05     Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 04 03 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením 
na znevýhodněné skupiny 

1 03 00 

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků 

(granty) 

Indikátory výsledku  

Kód 
NČI2014+ Název indikátoru  

1 04 11 Míra nezaměstnaností osob s nejnižším vzděláním 
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Opatření IROP č. 4 – Komunitní centra a sociální služby  

Specifický cíl SCLLD 
6.1.  
6.2 

Podpora infrastruktury komunitních center  
Podpora infrastruktury pro sociální služby 

Název opatření SCLLD IROP č. 4 – Komunitní centra a sociální služby 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Tematický SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

Popis a, cíle opatření  

Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích 
k sociální inkluzi, respektive ke snížení počtu osob sociálně vyloučených nebo 
ohrožených sociálním vyloučením či chudobou. Cíle bude dosaženo 
prostřednictvím podpory:  

- budování komunitních center, tj. veřejných víceúčelových zařízení, ve 
kterých se mohou setkávat členové komunity, a ve kterých je 
poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb.  

- budování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, a to terénní 
či ambulantní formou.  

 
Opatření je tedy zaměřeno na budování veřejných víceúčelových zařízení, za 
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – 
komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako 
první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb.  
Prostřednictvím Opatření bude podpořen rozvoj infrastruktury komunitních 
center za účelem sociálního začleňování cílových skupin a zvýšení jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce.  
Cílem opatření není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou 
zábavu.  
Pro dosažení stanovených cílů je v zařízení poskytována kombinace 
komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, 
sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení 
nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. 
Potřebnost opatření je dána nedostatečným zázemím pro terénní sociální 
služby v území a nerovnoměrnou dosažitelností služeb v území MAS, včetně 
existence sociálně vyloučené lokality (v současné době s cca stovkou obyvatel). 
Sociální služby budou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb. 
 
Opatření navazuje na dvě opatření Strategické části: 6.1.1 Investice do 
rekonstrukce či výstavby budov a vnitřního vybavení pro fungování 
komunitního centra a 6.2.1 Investice do rekonstrukce či výstavby budov a 
vnitřního vybavení pro fungování poskytování vybraných sociálních služeb 
včetně služeb sociální prevence. 

Typy projektů: 

• Nová výstavba nebo stavební úpravy budov, rekonstrukce stávajících 
prostor 

• Rekonstrukce objektu a jeho adaptace na zázemí pro poskytování 
sociálních služby v ambulantní či terénní formě   

• pořízení vybavení 
•  
• rozvoj infrastruktury komunitních center: stavby, stavební úpravy, 

pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního 
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prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro 
setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením 

Příjemci podpory 

• Nestátní neziskové organizace,  
• organizační složky státu,  
• příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, 
• organizace zřizované nebo zakládané kraji,  
• obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  
• dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí,  
• církve, církevní organizace 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS  

Principy preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky  

 
Indikátory výstupu  

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru  

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

 5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb  

Indikátory výsledku  

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru  

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 
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Opatření IROP č. 5 - Sociální bydlení 

Specifický cíl 6.2. 6.2. Podpora infrastruktury pro sociální služby  

Název Opatření 
SCLLD IROP č. 5 - Sociální bydlení 

Vazba na specifický 
cíl IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Tematický SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis a cíle opatření 

Opatření je zaměřeno na pořízení dostupného prostorově nesegregovaného 
sociálního bydlení pro sociálně vyloučené osoby a skupiny osob.  
Cílem je snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním 
vyloučením a chudobou. Potřebnost opatření je dána nízkým počtem sociálních 
bytů v území. 
 
Opatření IROP č. 5 navazuje na opatření Strategické části 6.2.2 Investice do 
rekonstrukce či výstavby budov a vnitřního vybavení sociálního bydlení. 
 
Změnou SCLLD k datu 20.02.2019 se dané opatření již nebude realizovat,, a to 
z důvodu, žev tomto opatření byla alokována částka pouze na jeden projekt, 
který byl při tvorbě SCLLD a dotazování plánován. V současné době však zájem o 
toto opatření v území MAS již není. Tato změna byla komunitně projednána na 
zasedání Valné hromady MAS dne 20.02.2019, kdy byla také schválena. 

Typy projektů 
adaptace bytů, bytových domů či nebytových prostor pro potřeby sociálního 
bydlení, včetně pořízení nezbytného základního vybavení.  

Příjemci podpory 
- obce a nestátní neziskové organizace 
 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS  

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky  

 
Indikátory výstupu  

Kód 
NČI2014+ Název indikátoru  

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  

Indikátory výsledku  

Kód 
NČI2014+ Název indikátoru  

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 
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Opatření IROP č. 6 – Předškolní a školní vzdělávání 

Specifický cíl SCLLD 7.1. Podporovat rozvoj infrastruktury pro předškolní a školní 
vzdělávání   

Název opatření SCLLD Předškolní a školní vzdělávání 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
Tematický SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení 

Popis a cíle opatření  

Opatření je zaměřeno na:   
• rozvoj infrastruktury pro předškolní a školní vzdělávání,  
• podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin, MŠ, ZŠ, SŠ,   
• podporu celoživotního vzdělávání, 
• podporu sociální inkluze v MŠ, ZŠ a SŠ,  
• zajištění rozvoje žáků a studentů ZŠ, SŠ a celoživotního vzdělávání v 

následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, v 
oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti 
práce s digitálními technologiemi.  

Cílem opatření je podpora vzdělávání v klíčových kompetencích, sociální 
inkluze v oblasti školství a podpora celoživotního vzdělávání.  
Opatření IROP č. 6 navazuje na opatření Strategické části 7.1.1 Stavební 
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků MŠ, ZŠ a SŠ v klíčových 
kompetencích. 

Typy projektů 

• Rekonstrukce a stavební úpravy budov, infrastruktury ve vazbě na 
rozvoj klíčových kompetencí (tj. komunikace v cizích jazycích, v oblasti 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s 
digitálními technologiemi) v ZŠ, SŠ a celoživotním vzdělávání 

• zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (všechny 
typy vzdělávání s výjimkou VOŠ, které nejsou v území MAS zastoupeny) 

• nákup budov, stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové 
infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských 
sítí bez vazby na klíčové kompetence, tj. pouze v ORP Rosice se 
sociálně vyloučenou lokalitou (MŠ, ZŠ a SŠ)  

• pořízení vybavení budov a učeben (všechny typy vzdělávání s výjimkou 
VOŠ, které nejsou v území MAS zastoupeny) ve vazbě na rozvoj 
klíčových kompetencí (tj. komunikace v cizích jazycích, v oblasti 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s 
digitálními technologiemi) v ZŠ, SŠ a celoživotním vzdělávání 

• pořízení kompenzačních pomůcek (pouze MŠ, ZŠ a SŠ) 
• zajištění vnitřní konektivity škol, kvalitního připojení k internetu (pouze 

ZŠ a SŠ) 
• zajištění digitálních vzdělávacích zdrojů výuky (ZŠ, SŠ, celoživotní 

vzdělávání) 
• stavba či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení (tj. 

pouze MŠ)  
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Příjemci podpory 

• zařízení péče o děti do 3 let,  
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 

vzdělávání,   
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  
• kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,  
• obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  
• nestátní neziskové organizace,  
• organizační složky státu,   
• příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a maximální 
výše způsobilých 
výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS  

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky  

 
Indikátory výstupu  

Kód NČI2014+ Název indikátoru  

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení  

5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+ Název indikátoru  

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení  

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

 
5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let 
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4.3. PROGRAMOVÝ RÁMEC 3: OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Opatření OP Zaměstnanost č. 1 – Podpora sociálních služeb, sociálního začleňování  

Identifikace  Programový rámec OPZ – IP 2.3  

Název opatření SCLLD OPZ č. 1 – Podpora sociálních služeb, sociálního začleňování 
Vazba na specifické cíle OPZ Prioritní osa 2, INVESTIČNÍ PRIORITA 2.3  

SPECIFICKÝ CÍL  
2.3.1.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

 Definice opatření CLLD 
1)Specifický cíl SCLLD 6.3 Rozvíjení sociální infrastruktury, občanská společnost  

 1.1) Opatření SCLLD 6.3.1 Podpora odborného sociálního poradenství, terénní programy, sociálně 
aktivizační služby  

 A) Popis vazby opatření na specifický cíl 
2.3.1 OPZ 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Podpora poskytování 
vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podpora 
komunitní sociální práce, komunitních center, podpora činností nad rámec 
zákona č. 108/2006 Sb. 

 B) Popis cíle opatření 
Cílem Opatření je zvýšení počtu poskytovaných sociálních služeb – zejména 
terénní a ambulantní formou, podpora sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení osob.  

C) Popis provázanosti navrhovaných 
opatření, a to včetně provázanosti na 
ostatní operační programy 

Opatření OPZ č. 1 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování naplňuje 
opatření SCLLD 6.3.1 Podpora odborného sociálního poradenství, terénní 
programy, sociálně aktivizační služby. 
Opatření OPZ č. 1 je provázáno s opatřením SCLLD 6.1.Podpora infrastruktury 
pro sociální služby a opatřením IROP č. 2.1 Investice do rozvoje sociálních 
služeb, komunitních center a sociálního bydlení, které bude podporovat 
investiční výdaje v sociální oblasti, včetně podpory komunitních center. 
Oblast zaměstnanosti bude též významně podporována z PRV, a to 
prostřednictvím Fiche č.1 - Investice do zemědělských podniků, Fiche č. 2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche č. 4 Podpora 
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, a Fiche č. 5 Podpora 
agroturistiky. 

D) Prioritizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky 
Podpora komunitní sociální práce, komunitních center, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství 

b) opatření financovaná z alokované částky 
v případě navýšení alokace = zásobník 
opatření 

Podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, služby následné péče4  

E) Časový harmonogram realizace opatření 
ve vazbě na finanční plán 

 – 

Rok Výzva (vyhlášení) Finanční plán (CZV v tis. 
Kč) 

2016 x 0,00 
2017 1. výzva (na začátku druhé 0,00 

 
4    

 Posláním služby je pomoci klientům starším 18 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu 

závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň 3 měsíce, 

udržet a rozvíjet pozitivní změny životního stylu bez návykové látky, návykového chování. 
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poloviny roku) 
2018 x 3.000,00 
2019 2. výzva (na začátku roku) 1.564,71 
2020 3. výzva (zhruba v polovině 

roku) 1.682,35 

2021 x 3.752,94 
2022 x 0,00 
2023 x 0,00 

 
Max. doba realizace projektu je v souladu s podmínkami OPZ 36 měsíců. 
Harmonogram reflektuje také termíny realizace Opatření OPZ Komunitní 
centra, která je předpokladem pro realizaci projektů komunitní sociální práce. 
Harmonogram dále vychází z předpokládaného termínu schválení 
Programového rámce a znalosti připravenosti projektů, respektive 
potenciálních žadatelů na čerpání (přípravu projektů). 

 F) Popis možných zaměření projektů 

Na území MAS Brána Brněnska existuje územní nerovnováha v nabídce 
sociálních služeb. Poskytovatelé a služby jsou soustředěny do větších center 
území (zejména obcí s rozšířenou působností – tj. do Kuřimi, Ivančic a Rosic), i 
tak ale některé sociální služby mají nedostatečnou kapacitu, některé chybí 
zcela. Mezi nedostatečné či chybějící druhy sociálních služeb v území MAS 
Brána Brněnska patří např. terénní programy, sociální bydlení a startovací byty 
pro mladé lidi, byty pro dospívající z dětských domovů, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, intervenční centra – podrobně viz kapitolu 3.5.3 Sociální 
služby.  
Potřebu rozšíření služeb sociální péče dokládá taktéž zájem řady obcí (např. 
Zastávka, Kratochvilka, Oslavany, Dolní Kounice a další) o budování, případně 
o posilování kapacit zařízení poskytujících sociální služby, nedostatečná je 
nabídka odlehčovacích služeb (např. v Kuřimi a okolí), nízkoprahových zařízení 
(např. v Rosicích byl zejména u mládeže identifikován vzrůstající trend užívání 
drog a návykových látek).  
V území se nachází sociálně vyloučená lokalita s cca 100 obyvateli (viz Přílohu 
38). Z přehledu poskytovaných sociálních služeb a zařízení v kap. 3.5.3 dále 
vyplývá, že v území žijí i další ohrožené skupiny obyvatel, které mohou 
některé služby využívat pouze do dosažení stanovené věkové hranice (tyto 
služby jsou častěji zajištěny poskytovateli se sídlem mimo území MAS Brána 
Brněnska), případně za nimi musí dojíždět mimo území MAS (např. do Brna).  
Opatření reflektuje tyto identifikované slabé stránky:  

- Vzdělanostní struktura pod úrovní kraje,  
- Nedostatečná kapacita a úzké spektrum poskytovaných sociálních 

služeb na území MAS Brána Brněnska, z.s. 
- Dvě malé sociálně vyloučené romské lokality v Zastávce u Brna. 

 
V rámci Opatření mohou být podpořeny vybrané druhy sociálních služeb 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. s cílem zlepšit nabídku sociálních 
služeb v území MAS a podpořit sociální začleňování:  

o Sociální poradenství: odborné sociální poradenství;  
o Služby sociální prevence: raná péče, terénní programy, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně 
terapeutické dílny, služby následné péče, kontaktní 
centra, sociální rehabilitace, krizová pomoc; 

o Služby sociální péče: osobní asistence, podpora 
samostatného bydlení, odlehčovací služby. 

 
Dále mohou být v rámci Opatření podpořeny:  

▪ Projekty komunitní sociální práce (projekty komunitních center) 
v návaznosti na výše uvedené druhy sociálních služeb 
(poskytovaných v terénní či ambulantní formě) a pro vymezené 
cílové skupiny. 
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G) Podporované cílové skupiny 

S ohledem na potřeby území mohou být v rámci Opatření podpořeny projekty 
pro následující cílové skupiny:  

▪ Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 
▪ Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 
▪ Osoby se zdravotním postižením,  
▪ Osoby s kombinovanými diagnózami,  
▪ Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,  
▪ Oběti trestné činnosti,  
▪ Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 
▪ Osoby pečující o jiné závislé osoby, 
▪ Osoby ohrožené vícenásobnými riziky, 
▪ Osoby opouštějící institucionální zařízení 
▪ Osoby ohrožené předlužeností 
▪ Neformální pečovatelé  
▪ Osoby pečující o malé děti 
▪ Rodiče samoživitelé 
▪ Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 
▪ Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku 
▪ Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky  

 
S ohledem na zaměření Opatření (rozšíření nabídky sociálních služeb) jsou 
cílovou skupinou taktéž:  

▪ sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další 
pracovníci v přímé práci s klienty (cílovou skupinu Zaměstnanci MAS 
blíže specifikuje ve výzvě MAS) pouze však ve vztahu k doplňkovým 
aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 
(viz předchozí výčet). 

H) Typy příjemců podpory – typy příjemců 
mohou být ve výzvě specifikovány dle 
jednotlivých aktivit. 

Obce, organizace zřizované kraji a obcemi (působící v sociální oblasti), 
příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné 
společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační 
fondy), poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., školy a školská zařízení  

I)Absorpční kapacita MAS 

Přímo v území je alokováno na 13 zařízení, respektive poskytovatelů 
sociálních služeb, jejichž zřizovateli jsou zejména obce, Jihomoravský kraj, 
dále jedna obecně prospěšná společnost a jeden svaz. K poskytovatelům 
sociálních služeb se sídlem mimo území (avšak poskytujících služby 
v některých obcích MAS) náleží zejména církve (6 zařízení), organizace 
zřizované Jihomoravským krajem (3 zařízení) a dále městy (např. Tišnov, Brno) 
a neziskovými organizacemi (zájmový spolek, o.p.s.). Konkrétně viz kapitolu 
3.5.3 Sociální služby.  

J) Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 

1. Udržitelný rozvoj – neutrální vliv.  
2. Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální vliv. 
3. Rovnost žen a mužů – neutrální vliv.  

 K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

požadovaná míra podpory  

Zapojení cílové skupiny do přípravy projektu  

počet klientů 

rozloha území, kde bude služba poskytována (počet obyvatel) 

počet zřízených pracovních míst 

Indikátory výstupů    
 

6 70 01  Kapacita podpořených služeb 
(místa) 

výchozí stav: 0 

milník (31. 12. 2018): 5 

cílový stav: 20 
6 00 00  Celkový počet účastníků výchozí stav: 0 
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milník (31. 12. 2018): 25 

cílový stav: 100 

6 20 00 
Počet projektů, které zcela nebo 

zčásti provádějí sociální partneři 

nebo nevládní organizace 

výchozí stav: 0 

milník (31. 12. 2018): 1 

cílový stav: 2 

5 51 02 
Počet podpořených komunitních 

center 

výchozí stav: 0 

milník (31. 12. 2018): 0 

cílový stav: 2 

Indikátory výsledků   

6 70 10 Využívání podpořených služeb 
(osoby) 

výchozí stav: 0 

milník (31. 12. 2018): 10 

cílový stav: 20 

6 73 10 
Bývalí účastníci projektů, u nichž 

intervence splnila svůj účel 

výchozí stav: 0 

milník (31. 12. 2018): 3 

cílový stav: 12 

6 73 15 
Bývalí účastníci projektů v oblasti 

sociálních služeb, u nichž služba 

naplnila svůj účel 

výchozí stav: 0 

milník (31. 12. 2018): 3 

cílový stav: 15 
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Opatření OP Zaměstnanost č. 2 – Prorodinná opatření  

Identifikace  Programový rámec OPZ – IP 2.3 

Název opatření SCLLD OPZ č. 2 - Prorodinná opatření 
Vazba na specifické cíle OPZ Prioritní osa 2 

INVESTIČNÍ PRIORITA 2.3  

SPECIFICKÝ CÍL OPZ 
Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 
2.3.1 OPZ 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech, 
Budou podpořena zařízení, která doplní chybějící kapacitu současných 
institucionálních forem zařízení, -  příměstské tábory, dětské skupiny 

 B) Popis cíle opatření 

Cílem Opatření je vytvořit vhodné podmínky pro slaďování pracovního a 
rodinného života, pro podporu rodiny a pro předcházení sociálního vyloučení 
prostřednictvím budování potřebných kapacit, služeb a aktivit.  
 

 Definice opatření CLLD 

1)Specifický cíl SCLLD 
5.1 Prorodinná opatření, umožňující lepší začlenění rodičů do pracovního 
procesu 

 1.1) Opatření SCLLD 

5.1.1 Výstavba či rekonstrukce prostor a vybavení pro zařízení, která doplní 
chybějící kapacitu současných MŠ a školních družin (dětské skupiny) 

5.1.2 Podpora provozu zařízení, která doplní chybějící kapacitu současných 
MŠ a školních družin včetně příměstských táborů  

C) Popis provázanosti navrhovaných 
opatření, a to včetně provázanosti na 
ostatní operační programy 

Opatření OPZ č. 2 Prorodinná opatření naplňuje specifický cíl SCLLD 5.1. 
Prorodinná opatření, umožňující lepší začlenění rodičů do pracovního 
procesu. 
Opatření OPZ č. 2 je tematicky spjato s ostatními opatřeními SCLLD v rámci 
strategického cíle SCLLD 5 Snížit nezaměstnanost a zlepšit sociální 
začleňování ve venkovských oblastech, který přímo pomáhá naplňovat 
Příměstské tábory jsou také vhodnou prevencí proti nežádoucímu trávení 
volného času dětí a tím k předcházení negativních společenských jevů 
Oblast zaměstnanosti bude též významně podporována z PRV, a to 
prostřednictvím Fiche č.1 - Investice do zemědělských podniků, Fiche č. 2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche č. 4 Podpora 
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, a Fiche č. 5 
Podpora agroturistiky  

D) Prioritizace navrhovaných opatření 
a) opatření financovaná z alokované částky příměstské tábory, dětské skupiny pro veřejnost, podnikové dětské skupiny  

b) opatření financovaná z alokované částky 
v případě navýšení alokace = zásobník 
opatření 

příměstské tábory, dětské skupiny 

E) Časový harmonogram realizace opatření 
ve vazbě na finanční plán 

 

Rok Výzva (vyhlášení) 
Finanční plán 
(CZV v tis. Kč) 

2016 x 0,00 
2017 1. výzva (začátek roku) 588,23 
2018 x 588,23 
2019 2. výzva (začátek roku) 588,24 
2020 x 941,18 
2021 3. výzva (začátek roku) 941,18 
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2022 x 947,65 
2023 x 771,29 

   
Max. doba realizace projektu je v souladu s podmínkami OPZ 36 měsíců. 
Nastavení finančního plánu reflektuje konstantní poptávku po aktivitách 
Opatření, vč. každoročních školních prázdnin. Harmonogram dále vychází 
z předpokládaného termínu schválení Programového rámce a téměř 
okamžité potřeby a připravenosti potenciálních žadatelů. 
 

  F) Popis možných zaměření projektů 

Z analýzy území vyplývá, že současná kapacita zařízení předškolní péče je 
v MAS Brána Brněnska nedostatečná. Vedle toho byl identifikován trend 
vysoké vyjížďky za zaměstnáním, která jde ruku v ruce také s vyjížďkou do 
škol, neboť v některých obcích se žádné zařízení (MŠ ani ZŠ není ve 13 
obcích) nenachází a děti tak dojíždí do škol v okolních obcích, případně do 
škol ve městech mimo území MAS apod. MŠ ani ZŠ se přitom nenachází ani 
v několika obcích, které se vykazují velmi nízkým indexem stáří v rozmezí 
87,1 – 100 (Drahonín, Železné).  Ve 14 obcích ze školních zařízení působí jen 
mateřská škola. Naopak pozitivem je, že v území působí řada zájmových 
organizací (kap. 3.5.7) (ty jsou ale bohužel limitovány nedostatkem financí), a 
několik středisek volného času, i když částečně děti dojíždí do středisek 
mimo území MAS. Je však zřejmé, že tyto subjekty jsou aktivnější ve větších 
obcích a účast dětí z menších obcí na aktivitách je opět podmíněna 
dojížďkou. V letních měsících je nabídka i kapacita služeb péče o děti 
nedostatečná.  
Opatření nabízí možnost přispět k řešení/eliminaci řady slabých stránek 
území (velké disparity mezi jádrem a okrajovými územími MAS Brána 
Brněnska, z.s.; nedostatečná kapacita a úzké spektrum poskytovaných 
sociálních služeb na území MAS Brána Brněnska, z.s.; dvě malé sociálně 
vyloučené romské lokality v Zastávce u Brna; napjaté kapacity MŠ; vysoká 
nezaměstnanost v okrajových částech území, problémy matek při hledání 
zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené; napjatá situace kapacit v 
mateřských školách, nedostatek alternativních předškolních a mimoškolních 
zařízení pro děti5), s využitím/rozvojem jeho stránek silných (rostoucí počet 
obyvatel v převážné části území; hustá síť MŠ a ZŠ, dostatečná kapacita 
základních škol; hustota obyvatel nad průměrem okresu Brno – venkov; čilý 
společenský a spolkový život ve většině obcí, aktivní Střediska volného času a 
Domy dětí a mládeže ve městech). V území jsou dále subjekty se 
zkušenostmi v oblasti organizace dětských táborů.  
 
Z výše uvedených důvodů je Opatření zaměřeno na: 
- podporu vzniku dětských skupin, případně jejich dovybudování, a to jak a) 
dětských skupin pro veřejnost tak b) podnikových dětských skupin. 
- podporu zařízení, která doplní chybějící kapacity institucionálních forem 
zařízení pro děti mladšího školního věku mateřských škol, školních družin a 
kluby,  
- příměstské tábory, které jsou službou pracujícím rodičům v době školních 
prázdnin, kdy nemají zajištěné hlídání pro děti a zároveň musí chodit do 
práce.  
 
V návaznosti na výše uvedené mohou být v rámci projektů podpořeny také:  

• zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
příměstského tábora, 

• zajištění doprovodů dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovody 
musí být vždy vázány na další aktivity v tomto Opatření, konkrétně 
na dětské skupiny a zařízení doplňující institucionální formy 
zařízení péče o děti mladšího školního věku.  

 
5  Poslední dva závěry (slabé stránky) pochází z detailní SWOT analýzy pro 1. Sociodemografický pilíř. 
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G) Podporované cílové skupiny 

Osoby pečující o malé děti  
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské / rodičovské dovolené 
Rodiče samoživitelé  
Osoby pečující o jiné závislé osoby 

H) Typy příjemců podpory – typy příjemců 
mohou být ve výzvě specifikováni dle 
jednotlivých aktivit. A5 

MAS, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi a kraji, 
příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné 
společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a 
nadační fondy), obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací 
instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, 
sociální partneři, školy a školská zařízení  

I)Absorpční kapacita MAS 

V území působí desítky spolků vč. středisek volného času (příl. 13 a 31), 
poskytovatelů sociálních služeb, a vzdělávacích zařízení (kap. 3.5.4, příl. 22). 
V MAS Brána Brněnska byla identifikována poptávka zejména po podpoře 
příměstských táborů a dětských skupin pro veřejnost. O aktivity v tomto 
Opatření mají zájem zejména neziskové organizace, školy a školská zařízení 
ale i obce.  

J) Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 

1. Udržitelný rozvoj – neutrální vliv.  
2. Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální vliv. 
3. Rovnost žen a mužů – neutrální vliv.  

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Území obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené 
lokality, nebo sociálně vyloučené skupiny  

Vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin 

Realizace projektu na (s jasným dopadem na) území s absencí zařízení péče o 
děti  
Zapojení cílové skupiny do přípravy projektu  

Působení v periferní oblasti dále od Brna  

Indikátory výstupů    

6 00 00  Celkový počet účastníků 

výchozí stav: 0 

milník (31. 12. 2018): 15 

cílový stav: 70 

5 00 01 
Kapacita podpořených zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení (osoby) 

výchozí stav -0 

milník (31. 12. 2018): 5 
cílový stav: 20 

5 01 00  Počet podpořených zařízení péče 
o děti předškolního věku 

výchozí stav: 0 
milník (31. 12. 2018): 1 
cílový stav: 4 

Indikátory výsledků   

5 01 10  Počet osob využívajících zařízení 
péče o děti předškolního věku 

výchozí stav: 0  
cílový stav: 10  

5 01 20  Počet osob využívajících zařízení 
péče o děti ve věku do 3 let 

výchozí stav: 0 

cílový stav: 5 
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4.4. PROGRAMOVÝ RÁMEC 4: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dodatek č. 1 Strategie CLLD MAS Brána Brněnska - 

přidání nového Programového rámce OPŽP 
Pozn.: Tento dodatek je třeba předložit v rámci Žádosti o změnu Integrované strategie předložit prostřednictvím 

ISKP14+ nejdéle do 31. 5. 2018. 

 

 

Název MAS Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 

Název Strategie CLLD Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS BB  

Registrační číslo Strategie CLLD CLLD_16_01_060 

Forma změny  rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP o nová 

opatření  

 přidání nového Programového rámce OPŽP 

Datum schválení změny orgány 

MAS 

20.2.2018 

Kontaktní osoba za MAS pro 

OPŽP 

Miloslav Kavka 

tel.: 604 171 798 e-mail: kavka@branabrnenska.cz 

 

Prostor pro doplňující informace: 

      

 

Přílohy Žádosti o změnu ISg: 

 upravené znění analytické části Strategie CLLD – dokument s vyznačením změn (dokládá se v případě 

potřeby revize) 

 upravená podoba grafického znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně schematického 

znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce a popis integrovaného přístupu napříč programovými 

rámci (integrace na úrovni opatření, případně fichí PRV, jednotlivých Programových rámců) – dokument 

s vyznačením změn (dokládá se vždy) 

 doklad o schválení změn Strategie CLLD příslušnými orgány MAS (dokládá se vždy) 
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Název opatření Strategie 

CLLD 

Opatření OP ŽP č.1 Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur - aktivita 4.3.2 

Tematické zaměření 

opatření 

 Realizace ÚSES 

Název aktivity OPŽP 4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků 

a struktur 

Vymezení opatření Založení, případně zlepšení funkčního stavu biocenter, biokoridorů 

a interakčních prvků ÚSES, nebo jejich částím výsadbou stanovištně 

odpovídajících dřevin, zakládáním přírodě blízkých travních 

společenstev, extenzivních sadů. 

Projekt realizace skladebného prvku ÚSES musí být v souladu s 

územním plánem neboschválenou pozemkovou úpravou. 

- Projektová dokumentace pro opatření založení skladebných prvků 

ÚSES (opatření se 100 %podpory) musí být zpracována 

autorizovaným projektantem v oboru krajinářská architektura 

(autorizace ČKA A.3/A.3.1 

Nelze financovat výsadby na PUPFL (pozemky určené k plnění 

funkcí lesa) 

Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu 

území, zhodnocení stávajícího stavu se dokládá v rámci 

biologického posouzení jako povinná příloha.  

- Projekt musí být zaměřen na posílení biodiverzity daného území, 

ne pouze na estetické 

úpravy. 

Vazba na specifické cíle OP 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

Vazba na SWOT a APP SWOT: 

S 1. 10. vysoký zájem zastupitelstev o zlepšení 

obytného a životního prostředí, 

S 2.1.2 Třetina obcí v území má zpracované, nebo 

rozpracované komplexní pozemkové úpravy 

W 2.1.1 Členitá zemědělsko-lesní krajina ohrožená 

vodní erozí, na polovině území narušená intenzivní zemědělskou 

velkovýrobou, malá retence vody v území, území ohrožená 

přívalovými vodami a nadměrným suchem) 

O 2.1.1 dokončit komplexní pozemkové úpravy v území a realizovat 

opatření v nich navržená 

O 2.1.2 spolupráce obcí při realizaci opatření pro zadržování vody a 

revitalizaci krajiny 

O 2.1.3 realizovat sídelní zeleň a úpravy krajiny ke zkvalitnění 

obytné hodnoty území 

T 2.1.2. neujasněné majetkové vztahy k pozemkům neumožní 

realizovat obnovu krajiny a vodohospodářská opatření  

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28
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APP V oblasti životního prostředí je strategickým cílem zlepšování 

stavu přírody a krajiny včetně čistoty vod a jejich retence 

Vazba na cíle Strategie CLLD 4.2. Investice ke zvyšování enviromentálních a společenských funkcí 

lesa (pozn.: jde o cíl zanesený do ISKP14+, neboť na něj navazuje 

Fiche PRV; na tento cíl bude opatření navázáno v ISKP14+) 

9.1. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a 

struktur za účelem podpoření biodiversity a adaptace na změny 

klimatu (pozn.: jde o příslušný tematický cíl, na který tematicky 

toto opatření navazuje)                                                                                                     

Opatření SCLLD: 9.1.1. Rozvoj biocenter a biokoridorů ÚSES, nebo 

jejich částí 

Podporované aktivity 

MAS vybírá relevantní 

aktivity v souladu se Strategií 

CLLD. 

 Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí  

      míra dotace: 100%, např.: 

       plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů  

            na orné půdě 

       zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou  

            dřevin na orné půdě 

       zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd  

            ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě 

       další:       

 

 Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES,  

      realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

      míra dotace: 80% 

       doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin 

       rozšíření existujících prvků o remízy 

       rozšíření existujících prvků o liniové výsadby 

       obnova extenzivních ovocných sadů starých  

            a krajových odrůd ovocných dřevin 

       založení interakčních prvků formou výsadby 

            stanoviště vhodných stromů a keřů 

       další:       

 

Projekty budou vycházet z územního plánu a realizace bude 

probíhat pouze na nelesních pozemcích. 

Příjemce dotace 

 

- kraje 

- obce 

- dobrovolné svazky obcí 

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a 

AOPK ČR) 

- státní podniky 

- státní organizace 

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
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experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

- veřejnoprávní instituce 

- příspěvkové organizace 

- vysoké školy, školy a školská zařízení 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, 

nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- podnikatelské subjekty 

- obchodní společnosti a družstva 

- fyzické osoby podnikající 

- fyzické osoby nepodnikající 

Výše celkových způs. výdajů minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100.000 Kč 

maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 000.000 

Kč 

Předpokládaná alokace 3.000 000 Kč ve Výzvách MAS vyhlášených v období 8/2018 – 

2/2019 

Principy preferenčních 

kritérií 

MAS vybírá z nabídky 

možností, případně doplní 

vlastní principy. 

 přínos pro posílení přirozených funkcí krajiny a biologickou 

rozmanitost 

 lokalizace – např. ve vztahu k typu USES – lokální, regionální,  

       nadregionální (dle závazné ÚPD a plánu USES) 

 přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce  

 kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého 

řešení)  

 komplexnost a návaznost 

 vlastní:       

Klíčový projekt  MAS předpokládá realizaci tzv. klíčového projektu. 

Monitorovací indikátory číslo a název 

definice 

výchozí 

stav 

cílová 

hodnot

a 

46500 - Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich stav 

zachování 

Celková plocha území v hektarech, na které 

byla uskutečněna opatření na podporu 

biodiverzity 

0 1.7 ha 

45415 - Počet lokalit, kde byly posíleny 

ekosystémové funkce krajiny 

Počet lokalit, na kterých došlo realizací 

opatření k posílení přirozených funkcí krajiny, 

tedy k obnově přirozeného či přírodě blízkého 

stavu způsobem, který účinně posiluje 

0 2 lokalit 
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ekologickou stabilitu a biodiverzitu, zlepšuje 

vodní režim a přispívá k posílení adaptačního 

potenciálu krajiny vůči změně klimatu. 

 

Prostor pro doplňující informace: 
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Název opatření Strategie 

CLLD 

Opatření OP ŽP č.2 Realizace přírodě blízkých opatření 

vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci 

na změnu klimatu - aktivita 4.3.5 

Tematické zaměření 

opatření 

 Protierozní opatření 

Název aktivity OPŽP 4.3.5 - Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z 

komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku 

vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

Vymezení opatření Opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, 

stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, předcházení 

povrchovým odtokům vody – meze, remízky a jiné vegetační prvky, 

zamezení větrné eroze výsadbou větrolamů a vegetačních pásů. 

Podporována jsou přírodě blízká protierozní opatření, která 

neeliminují důsledky eroze (příkop pro odvedení přebytečné vody), 

ale řeší příčinu vzniku eroze prostřednictvím krajinných prvků 

(zasakovací průlehy, meze atp.) – snižují erozní ohroženost půd. 

Projekt musí ve výsledku přispívat ke zvýšení biodiverzity a 

ekologické stability v území a zároveň nezrychlovat povrchový 

odtok vody z území. 

Realizaci přírodě blízkých protierozních opatření lze podpořit, 

pouze pokud vyplývají z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na 

změnu klimatu. 

Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu 

území. Zhodnocení stávajícího stavu se dokládá v rámci 

biologického posouzení jako povinná příloha. 

Vazba na specifické cíle OP 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

Vazba na SWOT a APP SWOT: 

S 2.1.2 Třetina obcí v území má zpracované, nebo 

rozpracované komplexní pozemkové úpravy 

W 2.1,1 Členitá zemědělsko-lesní krajina ohrožená 

vodní erozí, na polovině území narušená intenzivní zemědělskou 

velkovýrobou, malá retence vody v území, území ohrožená 

přívalovými vodami a nadměrným suchem) 

O 2.1.1 dokončit komplexní pozemkové úpravy v území a realizovat 

opatření v nich navržená 

O 2.1.2 spolupráce obcí při realizaci opatření pro zadržování vody a 

revitalizaci krajiny 

T: 2.1.2.neujasněné majetkové vztahy k pozemkům neumožní 

realizovat obnovu krajiny a vodohospodářská opatření  

APP V oblasti životního prostředí je strategickým cílem zlepšování 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28
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stavu přírody a krajiny včetně čistoty vod a jejich retence 

Vazba na cíle Strategie CLLD 4.2. Investice ke zvyšování enviromentálních a společenských funkcí 

lesa (pozn.: jde o cíl zanesený do ISKP14+, neboť na něj navazuje 

Fiche PRV; na tento cíl bude opatření navázáno v ISKP14+) 

9.2. Realizovat ochranu proti vodní a větrné erozi, zlepšit 

hospodaření s vodou a adaptaci na změnu klimatu (pozn.: jde o 

příslušný tematický cíl, na který tematicky toto opatření navazuje) 

Opatření SCLLD: 9.2.1. Opatření zamezující vodní a větrné erozi 

Podporované aktivity 

MAS vybírá relevantní 

aktivity v souladu se Strategií 

CLLD. 

 Opatření zamezující vodní erozi 

      míra dotace: 80% 

       opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému 

odtoku 

              zakládání průlehů se zatravněním 

              zakládání travních pásů ke vsáknutí vody 

              zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění  

                   povrchovému odtoku 

              zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou 

dřevin 

        stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku 

              hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody 

              terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody 

              zatravněné svodné příkopy 

         preventivní opatření 

              zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům 

vody 

              zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům 

vody 

              obnova vegetačních protierozních prvků 

       další:       

 

 Opatření zamezující větrné erozi 

       míra dotace: 80% 

        obnova či zakládání větrolamů 

              dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů  

                   k snížení rychlosti větru 

              víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů  

                   k snížení rychlosti větru 

       další:       

 

Návrhy některých opatření na zemědělské půdě typu TPEO jsou 

uvedené i na portálu Voda v krajině 

(http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice). 

Příjemce dotace 

 

- kraje 

- obce 
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- dobrovolné svazky obcí 

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a 

AOPK ČR) 

- státní podniky 

- státní organizace 

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

- veřejnoprávní instituce 

- příspěvkové organizace 

- vysoké školy, školy a školská zařízení 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, 

nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- podnikatelské subjekty 

- obchodní společnosti a družstva 

- fyzické osoby podnikajícífyzické osoby nepodnikající 

Výše celkových způs. výdajů minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100.000 Kč 

maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 500.000 

Kč 

Předpokládaná alokace 2 000.000 Kč ve Výzvách MAS vyhlášených v období 8/2018 – 

2/2019 

Principy preferenčních 

kritérií 

MAS vybírá z nabídky 

možností, případně doplní 

vlastní principy. 

 doprovodné efekty protierozních opatření 

 lokalizace 

 přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce  

 kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého 

řešení)  

 typ větrolamu z hlediska zabránění škodlivým účinkům větrné 

eroze  

 vlastní: Stupeň erozního ohrožení viz HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

PRIORITNÍ OSY 4 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020, str. 27 SC 4.3 kritérium 1 - 

relevantní pro opatření zamezující vodní erozi  

Klíčový projekt  MAS předpokládá realizaci tzv. klíčového projektu. 

Monitorovací indikátory číslo a název 

definice 

výchozí 

stav 

cílová 

hodnot

a 

46500 - Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich stav 

zachování 

0 1,7 ha 
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Celková plocha území v hektarech, na které 

byla uskutečněna opatření na podporu 

biodiverzity 

45415 - Počet lokalit, kde byly posíleny 

ekosystémové funkce krajiny 

Počet lokalit, na kterých došlo realizací 

opatření k posílení přirozených funkcí krajiny, 

tedy k obnově přirozeného či přírodě blízkého 

stavu způsobem, který účinně posiluje 

ekologickou stabilitu a biodiverzitu, zlepšuje 

vodní režim a přispívá k posílení adaptačního 

potenciálu krajiny vůči změně klimatu. 

0 1 lokalit 

 

Prostor pro doplňující informace: 
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Název opatření Strategie 

CLLD 

Opatření OP ŽP č.3 Revitalizace funkčních ploch a prvků 

sídelní zeleně - aktivita 4.4.1 

Tematické zaměření 

opatření 

 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Název aktivity OPŽP 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Vymezení opatření Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčního 

propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či 

ošetřením stromů a keřů. 

Revitalizované plochy se musí nacházet ve stávajícím zastavěném 

území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území, na 

které od doby schválení územního plánu došlo k realizaci zástavby 

nebo bylo vydáno stavební povolení. Revitalizované plochy zeleně 

musí být v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném 

prostranství, nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně, 

případně vymezeny v rámci systému sídelní zeleně jako plochy, 

jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a 

umožňují využití jako zeleň. 

Projekt musí být zaměřen na posílení biodiverzity daného území, 

ne pouze na estetické úpravy veřejných prostorů. 

Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu 

území. Zhodnocení stávajícího stavu se dokládá v rámci 

biologického posouzení jako povinná příloha.  

Projekt musí obsahovat posouzení a popis možných negativních 

vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu vč. návrhu 

opatření na jejich eliminaci či minimalizaci 

V rámci podporovaných opatření je možné realizovat pouze akce 

obnovního charakteru,nikoli charakteru udržovacího. 

Oplocené areály v sídlech (školní zahrady, nemocniční zahrady, 

hřbitovy apod.) lze financovat pouze, pokud se jedná o zeleň 

veřejnou. 

Vazba na specifické cíle OP 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Vazba na SWOT a APP SWOT: 

S 1. 10. vysoký zájem zastupitelstev o zlepšení 

obytného a životního prostředí, 

W 2.1,1 Členitá zemědělsko-lesní krajina ohrožená vodní erozí, na 

polovině území narušená intenzivní zemědělskou velkovýrobou, 

malá retence vody v území, území ohrožená přívalovými vodami a 

nadměrným suchem) 

W 2.1.6 Část obytného území zasažené hlukem a emisemi z 

dopravy 

O 1.1.atraktivita území jako příležitost pro rozvoj 

bydlení 
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O 1.8. obnova a rozvoj vesnic, ochrana a péče o 

dědictví venkova 

O 2.1.3 realizovat sídelní zeleň a úpravy krajiny ke zkvalitnění 

obytné hodnoty území 

APP : V oblasti životního prostředí je strategickým cílem zlepšování 

stavu přírody a krajiny včetně čistoty vod a jejich retence      

Vazba na cíle Strategie CLLD 4.2. Investice ke zvyšování enviromentálních a společenských funkcí 

lesa (pozn.: jde o cíl zanesený do ISKP14+, neboť na něj navazuje 

Fiche PRV; na tento cíl bude opatření navázáno v ISKP14+) 

10.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně za účelem 

zkvalitnění životního prostředí v sídlech a adaptace na změnu 

klimatu (pozn.: jde o příslušný tematický cíl, na který tematicky 

toto opatření navazuje)                                                                                                          

Opatření SCLLD: 10.1.1. Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné 

zeleně, včetně funkčního propojení s přírodními plochami, 

prostřednictvím výsadeb, či ošetřením stromů a keřů  

Podporované aktivity 

MAS vybírá relevantní 

aktivity v souladu se Strategií 

CLLD. 

 Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně,  
      včetně funkčních propojení s přírodními plochami  
      prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů 
      míra dotace: 60% 
       zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí 

       zakládání a obnova lesoparků a hájů 

       zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků 

       vytváření průlehů se zatravněním 

       zakládání a obnova alejí 

       zakládání a obnova zeleně podél komunikací 

       zakládání a obnova uličních stromořadí 

       zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství  

            (mimo vnitrobloky) 

       zakládání a obnova zahrad v areálech veřejného občanského 

            vybavení (školy, nemocnice…) 

       zakládání a obnova zahrad v areálech významných  

            veřejných budov 

       obnova historických parků (mimo národní kulturní památky) 

       zakládání a obnova zeleně hřbitovů 

       zakládání a obnova zeleně dětských hřišť 

       další:       

 
       jako součást realizace zeleně obnova a zakládání 

doprovodných  

            vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření  

            vodních a mokřadních biotopů, prostorově začleněných a 

funkčně  

            provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň  
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            zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují 

odtok  

            srážkové vody: 

              tůně/jezírka 

              mokřady 

              vodní toky a jejich částí 

              drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné  

                   pro život a vývoj na vodu vázaných organismů  

                   (bez použití umělých těsnících materiálů) 

 
       jako součást realizace zeleně opatření na podporu 

biodiverzity: 

              bezpečné ponechání stojících torz dřevin 

              bezpečné ponechání doupných stromů 

              zpracování a ponechání ležících kmenů 

              zpracování a ponechání větví v hromadách 

              vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy 

 
       jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra: 

              zakládání a obnova zatravněných ploch 

              zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a 

cibulovin 

 
       jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového,  

            či rekonstrukce stávajícího mobiliáře: 

              informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního  

                    přístupu veřejnosti k realizovanému opatření 

              interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního 

přístupu  

                    veřejnosti k realizovanému opatření 

              hmyzí hotely 

              lavičky pro veřejnost 

              odpadkové koše 

              stojany na kola 

              veřejná pítka 

              zahrazovací sloupky k zeleni 

              žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek  

                    na nepropustných plochách 

              stromové mříže 

              psí záchody 

 
       jako součást realizace zeleně přeměna ploch: 

            které funkčně propojují prvky veřejné zeleně: 
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              přeměna nepropustných ploch na propustné a 

polopropustné 

              rekonstrukce cest a pěšin s propustným a 

polopropustným  

                   povrchem 

              budování nových cest a pěšin s propustným a 

polopropustným  

                    povrchem  

Příjemce dotace 

 

- kraje 

- obce 

- dobrovolné svazky obcí 

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a 

AOPK ČR) 

- státní podniky 

- státní organizace 

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

- veřejnoprávní instituce 

- příspěvkové organizace 

- vysoké školy, školy a školská zařízení 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, 

nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- podnikatelské subjekty 

- obchodní společnosti a družstva 

- fyzické osoby podnikající 

Výše celkových způs. výdajů minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100.000 Kč 

maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 4 000.000 

Kč 

Předpokládaná alokace 5 000.000 Kč ve Výzvách MAS vyhlášených v období 8/2018 – 

2/2019 

Principy preferenčních 

kritérií 

MAS vybírá z nabídky 

možností, případně doplní 

vlastní principy. 

 přínos pro zvýšení ekologické stability (ekologické hodnoty 

sídelních ekosystémů) a zvýšení druhové diverzity v sídlech 

 lokalizace 

 přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce  

 kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého 

řešení)  

 vlastní:       

Klíčový projekt  MAS předpokládá realizaci tzv. klíčového projektu. 

Monitorovací indikátory číslo a název výchozí cílová 
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definice stav hodnot

a 

46500 - Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich stav 

zachování 

Celková plocha území v hektarech, na které 

byla uskutečněna opatření na podporu 

biodiverzity 

0 2,8 ha 

45412 - Počet ploch a prvků sídelní zeleně s 

posílenou ekostabilizační funkcí 

Počet ploch a prvků sídelní zeleně, na kterých 

došlo realizací podporovaných opatření k 

posílení přirozených funkcí zeleně v 

urbanizovaném území. 

0 3 ploch/ 

prvků 

 

Prostor pro doplňující informace: 
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5. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA  
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 stanovuje 6 horizontálních 

principů a průřezových cílů politik, které jsou zapracovány do SCLLD Mas Brána Brněnska, z.s. 

Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 

1303/2013 

Cíl nařízení a jeho zapracování do SCLLD Mas Brána Brněnska, z.s. 

1. Partnerství a víceúrovňová 

správa 

Zásada partnerství a víceúrovňové správy, usnadňuje dosažení sociální, 

hospodářské a územní soudržnosti. Zásada partnerství je principem celé 

činnosti MAS. 

2. Udržitelný rozvoj  

 

Realizace akcí, jež mají odstranit či zmírnit škodlivé účinky zásahů na životní 

prostředí a zajistit výsledky s čistým přínosem v sociální, environmentální a 

klimatické oblast. Jednotlivé specifické cíle SCLLD Mas Brána Brněnska, z.s. jsou 

z pohledu tohoto kritéria samostatně posuzovány. 

3. Podpora rovnosti žen a 

mužů a nediskriminace 

Jsou přijata opatření k prevenci jakékoli diskriminace během přípravy, 

provádění, monitorování a hodnocení operací v programech. Jednotlivé 

specifické cíle SCLLD Mas Brána Brněnska, z.s. jsou z pohledu tohoto kritéria 

samostatně posuzovány. 

4. Přístupnost Jsou přijata opatření, která mají zamezit jakékoliv diskriminaci na základě 

zdravotního postižení. Všechny služby a infrastruktury, které jsou dostupné 

nebo poskytované veřejnosti a spolufinancované z OP musí být přístupné všem 

občanům, včetně osob s postižením. Jednotlivé specifické cíle SCLLD Mas Brána 

Brněnska, z.s. jsou z pohledu tohoto kritéria samostatně posuzovány. 

5 Řešení demografické změny Cílem je řešit demografické problémy a vytvářet růst napojený na stárnutí 

společnosti. Usnadnit začlenění všech věkových skupin, a to i prostřednictvím 

lepšího přístupu ke vzdělávání a systémům sociální podpory s cílem zlepšit 

pracovní příležitosti pro starší lidi a mládež. 

a) podporovat demografickou obnovu vytvořením lepších podmínek pro rodiny 

a zlepšením rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem 

b) zvýšit zaměstnanost, produktivitu a hospodářskou výkonnost, a to 

prostřednictvím investic do vzdělávání, informačních a komunikačních 

technologií a výzkumu a inovací; 

c) zaměřit se na přiměřenost a kvalitu vzdělávání, odborné přípravy a systémů 

sociální podpory, případně rovněž na účinnost systémů sociální ochrany a 

Jednotlivé specifické cíle SCLLD Mas Brána Brněnska, z.s. jsou z pohledu tohoto 

kritéria samostatně posuzovány. 



 

78 

 

 

6. Přizpůsobení se změně 

klimatu a její zmírňování 

Zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se této změně a prevence rizik. 

Jednotlivé specifické cíle SCLLD MAS Brána Brněnska, z.s. jsou z pohledu tohoto 

kritéria samostatně posuzovány 

 

Hodnocení jednotlivých specifických cílů (opatření) SCLLD Mas Brána Brněnska, z.s. z pohledu naplňování 

horizontálních cílů EU je hodnoceno podle následující stupnice: 

0 Podopatření je neutrální k horizontálnímu tématu 

1 Podopatření je pozitivní k horizontálnímu tématu 

2 Podopatření je zaměřeno na horizontální téma 

N Podopatření má potenciálně negativní vliv na horizontální téma 
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Hodnocení jednotlivých specifických cílů (opatření) SCLLD Mas Brána Brněnska, z.s. z pohledu naplňování horizontálních cílů EU 

Cíl SCLLD  Cíl SCLLD Opatření SCLLD Opatření SCLLD  Horizontální cíl   
Hodnocení 

naplňování 

horizontálních cílů 

Strategický cíl 1 Specifický cíl 1.1. Opatření 1.1.1.    1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Budování 

infrastruktury pro 

multimodální dopravu 

šetrnou k životnímu 

prostředí 

 Výstavba a modernizace 

přestupních terminálů 
Budování bezbariérových 

zastávek a navazující 

infrastruktury – záchytných 

parkovišť v klíčových bodech 

IDOS 

  

2 Udržitelný rozvoj  2 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 2 

5 Řešení demografické změny 0 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

Specifický cíl 1.2. Opatření 1.2.1.  Opatření 1.2.2  1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Budování cyklostezek a 

zařízení pro bezpečnost 

chodců a cyklistů  

Výstavba zpevněných 

komunikací pro cyklisty 

s vyloučením motorové dopravy 

pro dopravu do škol a 

zaměstnání  

Budování chodníků, 

přechodů, retardérů 
2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 1 

5 Řešení demografické změny 0 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

Strategický cíl 2 Specifický cíl 2.1. Opatření 2.1.1.    

1 Partnerství a víceúrovňová správa 1  Podpora rozvoje 

mikro podniků a 

malých podniků 

Investice do vybraných 

nezemědělských činností 

ve venkovských oblastech 

Výstavba budov a nákup 

technologie pro rozvoj 

vybraných nezemědělských   2 Udržitelný rozvoj  2 
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činností    3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 2 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  2 

 

Cíl SCLLD  Cíl SCLLD Opatření SCLLD Opatření SCLLD 

 Horizontální cíl   

Hodnocení 

naplňování 

horizontálních cílů 

Strategický cíl 3 Specifický cíl 3.1. Opatření 3.1.1.    1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Podpora 

konkurenceschopnosti 

a diverzifikace 

hospodářských 

činností v zemědělství 

a lesnictví 

Investice do zemědělských 

staveb a technologií 
Budování a rekonstrukce 

zemědělských staveb, nákup 

technologií pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu 

  2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 1 

5 Řešení demografické změny 0 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  1 

Specifický cíl 3.2. Opatření 3.2.1.    1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Podpora zpracování 

zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh 

Investice technologií pro 

zvyšování kvality zemědělských 

produktů, zařízení pro kontrolu 

jakosti, marketing výrobků 

  

2 Udržitelný rozvoj  2 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 2 

5 Řešení demografické změny 0 
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6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

Specifický cíl 3.3. Opatření 3.3.1.  Opatření 3.3.2.  1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Podpora moderních 

lesnických technologií  
Nákup strojů a technologií, pro 

obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů 

Výstavba a nákup pro 

zřízení či modernizaci 

dřevozpracujících 

provozoven 

2 Udržitelný rozvoj  2 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 0 

5 Řešení demografické změny 1 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  2 

Specifický cíl 3.4. Opatření 3.4.1.    1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Rekonstrukce lesnické 

infrastruktury, zlepšení 

hustoty lesní sítě a kvality 

lesních cest 

Výstavba a rekonstrukce lesních 

cest, včetně nutných 

technických opatření  

  

2 Udržitelný rozvoj  2 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 1 

5 Řešení demografické změny 1 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  2 
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Cíl SCLLD  Cíl SCLLD Opatření SCLLD Opatření SCLLD  Horizontální cíl   

Hodnocení 

naplňování 

horizontálních cílů 

Strategický cíl 4 Specifický cíl 4.1. Opatření 4.1.1.  Opatření 4.1.2.  1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Rozvoj služeb turistiky 

a cestovního ruchu a 

nových turistických 

produktů 

Investice v oblasti 

agroturistiky  
Stavební obnova či nová 

výstavba malokapacitních 

ubytovacích zařízení 

Výstavba sportovních 

zařízení v souvislostí 

s ubytovacími kapacitami 

2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 1 

5 Řešení demografické změny 1 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

Specifický cíl 4.2. Opatření 4.2.1.    1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

 Investice ke zvyšování 

environmentálních a 

společenských funkcí lesa 

 Budování zařízení k 

usměrňování návštěvnosti 

území, údržbě lesního prostředí 

a zajištění bezpečnosti 

návštěvníků lesa 

  

2 Udržitelný rozvoj  2 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 2 

5 Řešení demografické změny 0 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  1 

Strategický cíl 5 Specifický cíl 5.1. Opatření 5.1.1.  Opatření 5.1.2 1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Snižovat 

nezaměstnanost a 

zlepšit sociální 

Realizovat prorodinná 

opatření, umožňující lepší 

začlenění rodičů do 

Výstavba či rekonstrukce prostor 

a vybavení pro zařízení která 

doplní chybějící kapacitu 

Podpora provozu zařízení, 

která doplní chybějící 

kapacitu současných MŠ a 

2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  2 
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začleňování ve 

venkovských 

oblastech 

pracovního procesu současných MŠ a školních družin školních družin 4 Přístupnost 0 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

Specifický cíl 5.2. Opatření 5.2.1.  Opatření 5.2.2.  1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Podporovat vznik 

sociálních podniků 
Výstavba, rekonstrukce a 

vybavení pro vznikající sociální 

podniky 

Podpora vzdělávání 

zaměstnanců z cílových 

skupin a ostatních 

zaměstnanců sociálního 

podniku, marketing 

2 Udržitelný rozvoj  2 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 2 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

 

Cíl SCLLD  Cíl SCLLD Opatření SCLLD Opatření SCLLD  Horizontální cíl   

Hodnocení 

naplňování 

horizontálních cílů 

Strategický cíl 6 Specifický cíl 6.1. Opatření 6.1.1.    1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Rozvíjet sociální 

služby 
Podpora infrastruktury 

komunitních center 
Investice do rekonstrukce či 

výstavby budov a vnitřního 

vybavení pro fungování 

komunitního centra  

  

2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  2 

4 Přístupnost 0 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 
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Specifický cíl 6.2. Opatření 6.2.1.  Opatření 6.2.2. 1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Podpora infrastruktury pro 

sociální služby  
Investice do rekonstrukce či 

výstavby budov a vnitřního 

vybavení pro fungování 

poskytování vybraných 

sociálních služeb včetně služeb 

sociální prevence   

Investice do rekonstrukce či 

výstavby budov a vnitřního 

vybavení sociálního bydlení  

2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 2 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

Specifický cíl 6.3. Opatření 6.3.1.  Opatření 6.3.2. 1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Rozvíjení sociální 

infrastruktury, občanská 

společnost  

Podpora odborného sociálního 

poradenství, terénní programy, 

sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

  

2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 0 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 

Strategický cíl 7 Specifický cíl 7.1. Opatření 7.1.1.    1 Partnerství a víceúrovňová správa 1 

Zvyšovat kvalitu 

výchovného a 

vzdělávacího procesu 

Podpora infrastruktury pro 

předškolní a školní 

vzdělávání 

Stavební úpravy, pořízení 

vybavení pro zajištění rozvoje 

žáků MŠ a ZŠ v klíčových 

kompetencích 

  

2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 2 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  0 
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Strategický cíl 8 Specifický cíl 8.1. Opatření 8.1.1.  Opatření 8.1.2.  1 Partnerství a víceúrovňová správa 2 

Podporovat komunitní 

vazby v sídlech a mezi 

sídly 

Podpora vzdělávacích a 

informačních aktivit  
Propagační, informační, 

vzdělávací akce zaměřené na 

realizaci strategických cílů MAS 

Brána Brněnska, z.s.  

Podpora informačních a 

turistických center 
2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  2 

4 Přístupnost 1 

5 Řešení demografické změny 2 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  1 
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Cíl SCLLD  Cíl SCLLD Opatření SCLLD Opatření SCLLD 

 Horizontální cíl   

Hodnocení 

naplňování 

horizontálních 

cílů 

Strategický cíl 9 Specifický cíl 9.1. Opatření 9.1.1.   1 Partnerství a víceúrovňová správa 0 

 

 

 

 

 

Posílit přirozené 

funkce krajiny   

  

Vytváření, regenerace či 

posílení funkčnosti 

krajinných prvků a struktur 

za účelem podpoření 

biodiversity a adaptaci na 

změnu klimatu 

Rozvoj biocenter a 

biokoridorů ÚSES, nebo 

jejich částí 

 2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 0 

5 Řešení demografické změny 0 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  1 

Specifický cíl 9.2. Opatření 9.2.1.   1 Partnerství a víceúrovňová správa 0 

Realizace přírodě blízkých 

opatření vyplývajících z 

komplexních studií cílených 

na zpomalení povrchového 

odtoku vody, protierozní 

ochranu a adaptaci na 

změnu klimatu 

Opatření zamezující 

vodní a větrné erozi 

2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 0 

5 Řešení demografické změny 0 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  2 
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Strategický cíl 10 Specifický cíl 10.1. Opatření 10.1.1.   1 Partnerství a víceúrovňová správa 0 

Zlepšit kvalitu 

prostředí v sídlech  

Revitalizace funkčních ploch 

a prvků sídelní zeleně za 

účelem zkvalitnění životního 

prostředí v sídlech a 

adaptace na změnu klimatu 

Zakládání a obnova ploch 

a prvků veřejné zeleně, 

včetně funkčního 

propojení s přírodními 

plochami 

prostřednictvím výsadeb 

či ošetřením stromů a 

keřů   

 2 Udržitelný rozvoj  1 

 3 Podpora rovnosti žen a mužů  0 

4 Přístupnost 0 

5 Řešení demografické změny 0 

6 Přizpůsobení se změně klimatu  1 
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6. POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE A 

HIERARCHIE CÍLŮ 

Základní motivem celé strategie, která v maximální možné míře naplňuje tematické cíle stanovené EK pro 
plánovací období 2014-2020 je podpora udržitelného rozvoje území MAS Brána Brněnska, z.s. Provedené 
analýzy prokazují, že nelze v rámci omezených finančních možností řešit veškeré potřeby území. 

Strategie MAS Brána Brněnska, z.s. byla zpracována se zapojením široké veřejnosti a expertních skupin 
sestávajících se zástupců municipalit, škol, neziskových organizací a podnikatelů. 

V rámci strategie byly v analytické části definovány slabé i silné stránky regionu, byly stanoveny priority regionu, 
které následně byly zpracovány do jednotlivých cílů v oblasti sociální, ekonomické, a v oblasti životního 
prostředí. 

Strategie má integrovaný charakter, to znamená, že obsahuje široké spektrum aktivit a operací, které se mezi 
sebou prolínají tak, aby byly navzájem konzistentní. 

Strategie řeší témata zasahujících průřezově do řady oblastí, jako konkurenceschopnost, sociální začleňování, 
životní prostředí, inovace. 

Základem strategie je inovativnost již v oblasti její přípravy i při hledání nových řešení. Inovativnost spočívá ve 
zcela nové organizaci a nastavení implementace strategie, v nastavení hodnocení projektů, realizace společných 
partnerských projektů, a podobně. 

Nejvýznamnější integrační a inovativní prvky: 

• Podrobná analýza základních problémů a potřeb zpracovaná expertním týmem za spolupráce všech 
aktérů MAS  

• Zapojení veřejnosti při přípravě strategických dokumentů 

• Prohlubování spolupráce mezi veřejnou sférou, podnikateli a neziskovými organizacemi 

• Navázání nových partnerství regionálního i lokálního významu 

• Inovativní programy pro cílové skupiny sociálně vyloučené, nebo ohrožené sociálním vyloučením 

• Zavádění sociálního podnikání na venkově 

• Inovace vzdělávací opatření v klíčových kompetencích na v rámci předškolních a školních zařízení 

• Nové formy komunitních služeb a služeb sociální prevence  

• Nové služby poradenství na venkově 

• Nové možnosti finanční podpory 

7. ANALÝZA RIZIK  
Analýza rizik by měla přinést odpověď na otázku, působení, jakých hrozeb je naplňování SCLLD MAS Brána 

Brněnska, z.s.  vystavena, jak moc jsou její aktivity MAS vůči těmto hrozbám zranitelné, jak vysoká je 

pravděpodobnost, že hrozba zneužije určitou zranitelnost a jaký dopad by to na MAS mohlo mít. Cílem analýzy 

rizik je definovat jednotlivá ohrožení při realizaci strategie, určit míru jejich pravděpodobnosti, že nastanou a 

jejich možný dopad na strategii. Hodnocení rizik vychází z materiálu Metodika přípravy veřejných strategií, což je 

společný dokument Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí schválený vládou dne 2. května. 

2013. 
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Pravděpodobnost (P) i dopad rizika (D) jsou hodnoceny v pětibodové škále, kdy hodnota 1 představuje velmi 

malý dopad či velmi malou pravděpodobnost a hodnota 5 velmi velký dopad či velmi vysokou 

pravděpodobnost. Významnost rizika tvoří pak součin pravděpodobnosti a dopadu.  
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Tabulka analýzy rizik  

Strategie MAS Brána Brněnska, z.s 

Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 

Vlastník  

rizika 

Pravděpodobn

ost (P) 

Dopad 

(D) 
V = P*D   

Finanční riziko           

Nedostatek financí na zajištění 

chodu MAS  
1 4 4 

Rozumné správné 

hospodaření MAS s 

dlouhodobým výhledem 

MAS 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 

rozpočtová kázeň žadatelů 
žadatelé 

Špatné rozdělení prostředků do 

fichí uvnitř programových rámců 
3 4 12 

Průběžné ověřování potřeb 

žadatelů v území, úpravy 

uprostřed období a ve 

střednědobém hodnocení  

MAS 

Nečerpání některých zdrojů v 

programovém rámci  
3 4 12 

Průběžné ověřování potřeb 

žadatelů v území, úpravy 

vprostřed období 

MAS 

Organizační riziko        

Výměna členů týmu MAS 2 4 8 

Kvalitní spolupráce a 

vztahy, hledání 

personálních rezerv 

MAS 

Pasivita a prosazování osobních zájmů 

aktérů území 
3 3 9 Aktivizace území, jeho 

animace 
Kancelář MAS,  

Nízké zapojování partnerů do činnosti 

MAS 
2 3 6 Pravidelná komunikace 

s partnery, prezentace MAS a 

její činnosti ve smyslu jejich 

přínosu pro území 
 

Nedostatečná podpora aktérů z území 

či jejich zájem o problémy v území 
3 4 12 Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

MAS 
 

Nepřipravenost žadatelů, 

nekvalitní projekty 
2 4 8 

Semináře, vzdělávání, 

konzultace  
MAS 

Odklady zahájení čerpání peněz 

2014-2020 
3 4 12 Dobrá organizace  MMR 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 

komise, jasná pravidla 

výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 

Průběžná kontrola a 

ověřování implementace, 

úpravy uprostřed období 

MAS 
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Neshody, špatná komunikace 

uvnitř MAS 
1 4 4 

Kvalitní a nepřetržitá 

komunikace uvnitř MAS 
MAS 

Právní riziko           

Změny pravidel operačních 

programů 
2 4 8 

Jasné nastavení pravidel na 

počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 

ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za 

chyby v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, 

jasně nastavená pravidla 

činnosti orgánů MAS 

MAS 

Věcné riziko           

Neplnění indikátorů v 

programových rámcích 
2 3 6 

Správné nastavení 

indikátorů, jejich úprava ve 

střednědobém, hodnocení, 

průběžný monitoring 

MAS 

Nedodržování nastavených parametrů 

ve strategii – časový plán, finanční 

plán 

2 5 10 Pravidelné hodnocení a 

plánování realizace strategie 
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Opatření PRV č.1 Investice do zemědělských podniků 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko  

Změna majetkoprávních vztahů během 

projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření PRV č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko  

Změna majetkoprávních vztahů během 

projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření PRV č. 3 Lesnická infrastruktura 

 

Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník rizika Pravděpodobnost 

(P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nutný nákup pozemků překročí 10 % 

celkové seny projektu  
1 3 3 Rozpočtová kázeň žadatelů žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Nevyjasněné majetkoprávní vztahy 

k pozemkům navazující infrastruktury 
1 4 4 

Dořešit zavčas majetkoprávní 

vztahy v lesích  
Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nedokončení projektu ve stanoveném 

termínu 
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru dodavatelské 

firmy  
žadatel 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření PRV č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Změna majetkoprávních vztahů během 

projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MS, žadatel 

 

 



 

96 

 

Opatření PRV č. 5 Podpora agroturistiky  

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Změna majetkoprávních vztahů během 

projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření PRV č. 6 Neproduktivní investice v lesích  
 

 

Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník rizika Pravděpodobnost 

(P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nutný nákup pozemků překročí 10 % 

celkové seny projektu  
1 3 3 Rozpočtová kázeň žadatelů žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Nevyjasněné majetkoprávní vztahy 

k pozemkům navazující infrastruktury 
1 4 4 

Dořešit zavčas majetkoprávní 

vztahy v lesích  
Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nedokončení projektu ve stanoveném 

termínu 
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru dodavatelské 

firmy  
žadatel 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření PRV č. 7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 
uvádění na trh 
Nákup strojů a technologií, pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 

Pravděpodobnost (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D   

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o 

zapojení do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, 

nekvalitní projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů 

při realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko  

Změna majetkoprávních vztahů 

během projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních 

programů 
2 4 8 

Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 

 



 

99 

 

Opatření PRV č. 7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

Výstavba a nákup pro zřízení či modernizaci dřevozpracujících provozoven 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Změna majetkoprávních vztahů během 

projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření PRV č. 8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 

Pravděpodobnost (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D   

Finanční riziko 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatele,  MAS 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

MAS 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možného 

příjemce dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace s SZIF individuální 

jednání, webové stránky MZe a 

SZIF 
MAS 

Nepřipravenost spolupracujících, 

nekvalitní projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů 

při realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Právní riziko  

Změny pravidel operačních 

programů 
2 4 8 

Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
MAS 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS 
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Opatření IROP č. 1 Budování infrastruktury pro multimodální dopravu 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů 
 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Změna majetkoprávních vztahů během 

projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MS, žadatel 
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Opatření IROP č. 2 Budování infrastruktury pro multimodální dopravu 
Budování cyklostezek a zařízení pro bezpečnost chodců a cyklistů 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Nevyřešené majetkoprávní vztahy ke 

komunikacím a cyklostezkám 
1 4 4 Kvalitní před projektová příprava  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MS, žadatel 
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Opatření IROP č. 3 Snížit nezaměstnanost a zlepšit sociální začleňování ve venkovských oblastech 
Výstavba, rekonstrukce a vybavení pro vznikající sociální podniky (Sociální družstva) 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty, nekvalitní studie 

proveditelnosti  
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Šatná zakládací smlouva Sociálního 

podniku  
1 4 4 

Kvalitní před projektová – právní 

příprava  
Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma pro 

realizaci  
2 4 8 

Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MS, žadatel 
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Opatření IROP č. 4 Podpora infrastruktury pro sociální služby  

Investice do rekonstrukce či výstavby budov a vnitřního vybavení pro fungování poskytování vybraných 
sociálních služeb včetně služeb sociální prevence Podpora infrastruktury komunitních center   
 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nezájem obcí o podporu či realizaci 

aktivity  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, prezentace 
 MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Nevyřešené majetkoprávní vztahy 

k budovám  
1 4 4 Kvalitní před projektová příprava  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MS, žadatel 
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Opatření IROP č. 5 Podpora infrastruktury pro sociální služby  

Investice do rekonstrukce či výstavby budov a vnitřního vybavení sociálního bydlení 
 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nezájem obcí o podporu či realizaci 

sociálního bydlení   
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, prezentace 
 MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Nevyřešené majetkoprávní vztahy 

k budovám  
1 4 4 Kvalitní před projektová příprava  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MS, žadatel 
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Opatření IROP č. 6 Zvyšovat kvalitu výchovného a vzdělávacího procesu  

Podporovat infrastrukturu pro předškolní a školní vzdělávání   

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko 

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nezájem obcí o podporu či realizaci 

infrastruktury  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, prezentace 
 MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko 

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MS, žadatel 
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Opatření OP Zaměstnanost č. 1 Podpora sociálních služeb, sociálního začleňování 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika Pravděpodobn

ost (P) 
Dopad (D) V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

      

      

Organizační riziko  

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání akcí 

v území pro prezentaci specifických 

cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání akcí 

v území pro prezentaci specifických 

cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Nedostatečné využívání služeb  2 5 10 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání akcí 

v území pro prezentaci specifických 

cílů a opatření MAS 

MAS, obce, žadatelé 

Právní riziko  

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas avizované 

vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti orgánů 

MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Špatně nastavený projekt, nereálné 

cíle služeb 
2 5 10 

Kvalitní výběr projektů, studie 

proveditelnosti  
MAS 

Nedostatečný zájem klientů o služby 2 4 8 
Komunikace v území, animace, 

vysvětlování a prezentace problému 
 

Neplnění indikátorů stanovených pro 

opatření 
2 5 10 

Správné nastavení indikátorů, jejich 

úprava ve střednědobém, 

hodnocení, průběžný monitoring 
MAS 
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Opatření OP Zaměstnanost č. 2 Prorodinná opatření 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Organizační riziko  

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 Semináře, vzdělávání, konzultace  MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 
komise, jasná pravidla výběru 

 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy uprostřed 

období 
MAS 

Právní riziko  

Změna majetkoprávních vztahů během 

projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 
počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nedostatečný zájem rodičů o navržená 

prorodinná opatření  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

vysvětlování a prezentace 

problému 
 

Neplnění indikátorů stanovených pro 

prorodinná opatření 
2 5 10 

Správné nastavení indikátorů, 

jejich úprava ve střednědobém, 

hodnocení, průběžný monitoring 
MAS 
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Opatření OP ŽP č.1 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – aktivita 4.3.2 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 

Semináře, vzdělávání, 

konzultace  
MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 

komise, jasná pravidla výběru 
 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy 

uprostřed období 
MAS 

Právní riziko  

Změna majetkoprávních vztahů 

během projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 

počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření OP ŽP č.2 - Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu – aktivita č 4.3.5 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 

Semináře, vzdělávání, 

konzultace  
MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 

komise, jasná pravidla výběru 
 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy 

uprostřed období 
MAS 

Právní riziko  

Změna majetkoprávních vztahů 

během projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 

počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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Opatření OP ŽP č.3 -  Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně -  aktivita č 4.4.1 

Název rizika 
Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Vlastník  

rizika 
Pravděpodobnos

t (P) 
Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí žadatelů na 

spolufinancování  
1 3 3 

Rozumné hospodaření a 
rozpočtová kázeň žadatelů 

žadatelé 

Nepředpokládané vícenáklady 

projektu  
1 4 4 Rozpočtová kázeň žadatelů,  žadatelé 

Organizační riziko  

Špatná informovanost možných 

příjemců dotace o možnostech 

podpory  
1 4 4 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, webové 

stránky MAS 
MAS 

Nedostatečný zájem aktérů o zapojení 

do projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Nepřipravenost žadatelů, nekvalitní 

projekty 
2 4 8 

Semináře, vzdělávání, 

konzultace  
MAS 

Nedostatečná spolupráce aktérů při 

realizaci projektu  
2 4 8 

Komunikace v území, animace, 

individuální jednání, využívání 

akcí v území pro prezentaci 

specifických cílů a opatření MAS 

MAS 

Pomalé a nejednoznačné 

vyhodnocování projektů  
2 2 4 

Dobře sestavená výběrová 

komise, jasná pravidla výběru 
 MAS 

Chyby v implementačním procesu 2 3 6 
Průběžná kontrola a ověřování 

implementace, úpravy 

uprostřed období 
MAS 

Právní riziko  

Změna majetkoprávních vztahů 

během projektu 
1 4 4 Ignorovat riziko  Žadatel 

Změny pravidel operačních programů 2 4 8 
Jasné nastavení pravidel na 

počátku, úpravy zavčas 

avizované vprostřed období 
ŘO 

Právní zodpovědnost MAS za chyby 

v administraci projektů 
3 3 9 

Kvalitní výběr projektů, jasně 

nastavená pravidla činnosti 

orgánů MAS 
MAS 

Věcné riziko  

Nenaplnění hodnotících indikátorů 

výsledku  
2 5 10 

Jasná pravidla preferenčních 

kritérií a výběru 
MAS 

Nekvalitní dodavatelská firma  2 4 8 
Pečlivé výběrové řízení, správně 

nastavená kritéria kvality 
Žadatel 

Projekt nevyhověl kontrole 

přijatelnosti  
1 5 5 

Správně nastavená pravidla 

výzvy MAS 
MAS, žadatel 
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8. VAZBA SCLLD MAS BRÁNA BRNĚNSKA Z.S. NA STRATEGICKÉ 

DOKUMENTY 

SCLLD MAS Brána Brněnska, z.s. je dána do souladu s rozvojovými dokumenty na vyšší nadregionální i regionální 
úrovni (úroveň EU, státu, Jihomoravský kraj). 

 

Programový dokument na úrovni EU – Strategie Evropa 2020   

představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku 2020. Nahrazuje tzv. 
Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010. Strategie je dosažení takového hospodářského 
růstu, jenž bude založen na principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat začleňování, a 
to jak sociální, tak územní.  SCLLD MAS Brána Brněnska je zaměřena na tři z pěti cílů této strategie:  

• Úsilí o zvýšení zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím vyšší 
účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací 

• Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky 

• Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí 
ohrožených chudobou nebo vyloučením 

Při zpracování strategie byly zohledněny principy obsažené v materiálu Obnovená strategie udržitelného 
rozvoje EU 2006. Dokument stanovuje tři globální cíle, kterými jsou: 

• Ochrana životního prostředí 

• Sociální spravedlnost a soudržnost 
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• Ekonomická prosperita 

Tento rozvojový dokument je respektován v rozvojové strategii MAS Brána Brněnska 

 

Programové a koncepční dokumenty na úrovni státu 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 

• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020  

• Národní dokument k územní dimenzi 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 

• Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 

• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 

• Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 

• Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 

• Program rozvoje venkova 2014-2020 

• Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 Aktualizace schválena usnesením vlády č. 1026 z 

23.11.2016. 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (též Adaptační strategie) Schváleno 

usnesení vlády č. 861 z 26.10.2015 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR Schválena usnesením vlády č. 193 z 9.3.2016. 

• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009 usnesením vlády č. 1497 z 30.11.2009 

• Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Schválena usnesením vlády č. 

979 z 2.12.2015. 

• Národní program snižování emisí Schválen usnesením vlády č. 978 z 2.12.2015. 

• Politika ochrany klimatu v ČR Schválena usnesením vlády č. 207 z 22.3.2017 

• Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 Schválen usnesením vlády č. 1080 z22.12.2014 

• Program předcházení vzniku odpadů v ČR Schválen usnesením vlády č. 869 z 27.10.2014. 

• Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 

na léta 2016–2025 Schválen usnesením č. 652 ze dne 20. 7. 2016 

• Koncepce MA21 v ČR 2012-2020 Schválena usnesením vlády č. 30 z 11.1.2012. Koncepce je 

implementována Akčním plánem 2016-2018. Schválen usnesením vlády č. 312 z 11.4.2016. 

• Koncepce ochrany před následky sucha Schválena usnesením vlády č. 528 z 24.7.2017 

• Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě 

blízkých opatření Schválena usnesením vlády č. 799 z 10.11.2010. 

 

 

Programové a koncepční dokumenty na úrovni kraje 

• Integrovaný regionální operační program 2014–2020  

• Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 

• Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 

• Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014–2020  

• Plány oblastí povodí Moravy a Dyje  

• Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2006–2016 
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• Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje 2014 

• Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v 

Jihomoravském kraji, 2007 

• Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském 

kraji na období 2014–2020  

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji 

• Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje  

• Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014–2018 

• Strategie protidrogové politiky 2010–2018 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji 2011 

 

Programové a koncepční dokumenty na úrovni mikroregionů 

• Strategie rozvoje MR Kahan 2014-2018 

• Aktualizace strategie rozvoje Mikroregionu Ivančicko 2014-2020 

• Integrovaná rozvojová strategie venkovského mikroregionu PORTA – listopad 2002 

• Rozvojová koncepce mikroregionu Podávka – prosinec 2000 

• Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu „Svazek obcí Panství hradu Veveří“ – prosinec 2004 

• Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu Domašovsko – prosinec 2005 

• Integrovaná rozvojová strategie venkovského mikroregionu Čebínka – 2004 

• Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu Kuřimka – srpen 2006 

• Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“ – 2008 

 

Programové a koncepční dokumenty na úrovni obcí 

• Program obnovy vesnice Vysoké Popovice pro volební období 2006-2010 

• Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 

• Strategický plán rozvoje města Kuřim 2006 – aktualizace 2013 

• Strategický plán obce Čebín na období 2007-2015 

• Strategie rozvoje městyse Drásov pro roky 2014 až 2020 

9. OPATŘENÍ PRO MONITORING A VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE 

STRATEGIE 
Cílem průběžného monitorování je vyhodnocování akčního plánu, tak aby bylo možno průběžně reagovat na 

změny a operativně přijímat nezbytná opatření k nápravě a ke změnám. Jedná se o nezbytný nástroj pro 

úspěšnou implementaci SCLLD v regionu.  

Monitoring bude probíhat ve třech navazujících etapách: 

• monitorování projektů konečných příjemců 

• monitorování realizace strategie 

• podávání zpráv o naplňování strategie řídícím orgánům 
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Průběžně budou sledovány zvolené monitorovací indikátory akčního plánu a v něm obsažených 

programových rámců. 

Základní aktivity nutné pro monitoring: 

• monitoring jednotlivých realizovaných projektů konečných příjemců 

• sledování naplňování akčního plánu a v něm obsažených programových rámců 

• poskytování informací nezbytných pro řízení a naplňování strategie 

• zpracovávání pololetních, ročních zpráv o naplňování SCLLD 

• přijímání nápravných opatření řídícím orgánem MAS 

• přijímání změn akčních plánů. 

Monitoring bude probíhat v elektronickém prostředí MS2014+ a v souladu se stanovenými metodikami a 

postupy pro vyhodnocování integrovaných strategii. MAS prostřednictvím elektronického nástroje podává 2x 

ročně zprávu o naplňování strategie řídícímu orgánu. V rámci zpráv lze navrhnout případné změny. Zpráva o 

plnění strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu strategie v rámci strategií dotčeného území. 

Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace strategie, schválených a realizovaných projektů a plnění 

podmínek strategie včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu. Monitoring a 

hodnocení strategii bude probíhat v souladu s povinnými postupy a metodikami řídících orgánů. 

 

 

 


