
1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE 

1.1 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ (PŘÍP. PODOPATŘENÍ) SCLLD V JEDNOTLIVÝCH 

LETECH 

Plán financování 2016-2023 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

7045,53 2113,66 704,54 0,00 4227,33 0,00  

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

2000,00 600,00 200,00 0,00 1200,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

4444,44 1500,00 500,00 0,00 2444,44  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

2000,00 750,00 250,00 0,00 1000,00  0,00 



PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

394,69 236,81 78,94 0,00 78,94  0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

9611,58 9131,00 0,00 480,58 0,00  0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 
začleňování 

  IROP 4 9d 

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

5263,16 5000,00 0,00 131,58 131,58  0,00 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

13247,00 11259,95 1556,51 430,54 0,00  0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

4210,54 4000,00 0,00 210,54 0,00  0,00 

  

  



Plán financování 2016 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 

  IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



začleňování oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



Plán financování 2017 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 

  IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



začleňování oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Plán financování 2018 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

3522,76 1056,83 352,27 0,00 2113,66 0,00 

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

1000,00 300,00 100,00 0,00 600,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

2222,22 750,00 250,00 0,00 1222,22  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

1000,00 375,00 125,00 0,00 500,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

197,35 118,41 39,47 0,00 39,47 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

2883,47 2739,30 0,00 144,17 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 

  IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských 

1578,94 1500,00 0,00 39,47 39,47 0,00 



začleňování oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

3311,00 2814,35 389,04 107,61 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

1263,16 1200,00 0,00 63,16 0,00 0,00 

 

  



Plán financování 2019 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

2113,66 634,10 211,36 0,00 1268,20 0,00 

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

600,00 180,00 60,00 0,00 360,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

1333,33 450,00 150,00 0,00 733,33  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

1000,00 375,00 125,00 0,00 500,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

78,94 47,36 15,79 0,00 15,79 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

2402,89 2282,75 0,00 120,14 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 

  IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských 

1578,94 1500,00 0,00 39,47 39,47 0,00 



začleňování oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

3312,00 2815,20 389,16 107,64 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

1263,16 1200,00 0,00 63,16 0,00 0,00 

 

  



Plán financování 2020 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

1056,83 317,05 105,68 0,00 634,10 0,00 

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

400,00 120,00 40,00 0,00 240,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

666,67 225,00 75,00 0,00 366,67  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

78,94 47,36 15,79 0,00 15,79 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

1922,32 1826,20 0,00 96,12 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 

  IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských 

1052,64 1000,00 0,00 26,32 26,32 0,00 



začleňování oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

2650,00 2252,50 311,37 86,13 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

842,11 800,00 0,00 42,11 0,00 0,00 

 

  



Plán financování 2021 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

352,28 105,68 35,23 0,00 211,37 0,00 

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

222,22 75,00 25,00 0,00 122,22  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

39,46 23,68 7,89 0,00 7,89 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

1441,74 1369,65 0,00 72,09 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 

  IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských 

1052,64 1000,00 0,00 26,32 26,32 0,00 



začleňování oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

2650,00 2252,50 311,37 86,13 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

842,11 800,00 0,00 42,11 0,00 0,00 

 

  



Plán financování 2022 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD ; 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV B: Investice do 
zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV D: Spolupráce 
subjektů 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

961,16 913,10 0,00 48,06 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb a 
sociálního 

začleňování 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů 
do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 

1324,00 1125,40 155,57 43,03 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Plán financování 2023 

Specifický 
cíl SLLD 

Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

Identifikace programu Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace 
PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní 

zdroje příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2 

 PRV A: Investice 
do zemědělských 

podniků 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV B: Investice 
do zemědělských 

produktů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV C: 
Diverzifikace 
zemědělství 

  PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV D: 
Spolupráce 

subjektů 
  PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV E: Projekt 
spolupráce 

  PRV 6 6b 
19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
IROP B: 

Infrastruktura 
vzdělávání 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

IROP A: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 
a sociálního 

  IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



začleňování oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

OPZ A: Sociální a 
návazné služby 

  OPZ 2 IP3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
IROP C: 

Infrastruktura 
dopravy 

  IROP 4 9d 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  



1.2 FINANCOVÁNÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH PODLE SPECIFICKÝCH CÍLŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ /OPATŘENÍ EZFRV 

(PRV) 

Plán financování 2016-2023 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 19085,26 18131,00 0,00 822,68 131,58  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 13247,00 11259,95 1556,51 430,54 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 15489,97 4963,66 1654,54 0,00 8871,77  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 394,69 236,81 78,94 0,00 78,94  0,00 

 
  



Plán financování 2016 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 
  



Plán financování 2017 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 
  



Plán financování 2018 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 5725,58 5439,30 0,00 246,81 39,47  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 3311,00 2814,35 389,04 107,61 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 7744,98 2481,83 827,27 0,00 4435,88  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 197,35 118,41 39,47 0,00 39,47  0,00 

 
  



Plán financování 2019 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 5245,00 4982,75 0,00 222,78 39,47  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 3312,00 2815,20 389,16 107,64 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 5046,99 1639,10 546,36 0,00 2861,53  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 78,94 47,36 15,79 0,00 15,79  0,00 

  



Plán financování 2020 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 3817,05 3626,20 0,00 164,54 26,32  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 2650,00 2252,50 311,37 86,13 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 2123,50 662,05 220,68 0,00 1240,77  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 78,94 47,36 15,79 0,00 15,79  0,00 

 
  



Plán financování 2021 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 3336,47 3169,65 0,00 140,51 26,32  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 2650,00 2252,50 311,37 86,13 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 574,50 180,68 60,23 0,00 333,59  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 39,46 23,68 7,89 0,00 7,89  0,00 

  



Plán financování 2022 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 961,16 913,10 0,00 48,06 0,00  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 1324,00 1125,40 155,57 43,03 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 
  



Plán financování 2023 

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP / Operace PRV 

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 

jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

ZAM 2 3 

2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 



1.2.1 FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMŮ A ESI FONDŮ 

Fond Program 
Příspěvek Unie 
(tis. Kč) 

Národní 
spolufinancování 
(tis. Kč) 

Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 18131,00 0,00 18131,00 

OP ŽP 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 18131,00 0,00 18131,00 

ESF 

OPZ 11259,95 1556,51 12816,46 

Celkem ESF 11259,95 1556,51 12816,46 

EZFRV 

PRV 5200,47 1733,48 6933,95 

Celkem EZFRV 5200,47 1733,48 6933,95 

Celkem Celkem 34591,42 3289,99 37881,41 



1.2.2 INDIKÁTORY PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ (PŘÍP. PODOPATŘENÍ) SCLLD1 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly 

hodnoty stanoveny Program 

Prioritní 
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP/ 

operace 
PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 
12.2018 
(je-li ŘO 

vyžadován) 
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93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

podniky-
příjemci výstup 0 1.1.2016 2 31.12.2023 1 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 

94800 

Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) 

prac. 
místa výsledek 0 1.1.2016 0 31.12.2023 0 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 
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93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

podniky-
příjemci výstup 0 1.1.2016 2 31.12.2023 0 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 

94800 

Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) 

prac. 
místa výsledek 0 1.1.2016 0 31.12.2023 0 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 
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93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

podniky-
příjemci výstup 0 1.1.2016 4 31.12.2023 1 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 

94800 

Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) 

prac. 
místa výsledek 0 1.1.2016 1 31.12.2023 0 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 

P
R

V
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p
rá

ce
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93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

podniky-
příjemci výstup 0 1.1.2016 2 31.12.2023 0 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 

93102 
Počet podpořených 
kooperačních činností projekt výstup 0 1.1.2016 2 31.12.2023 0 

kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 

                                                           
1
 U opatření SCLLD OPZ A: Sociální a návazné služby nebyly navzdory zaměření opatření mj. na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb 

stanoveny indikátory č. 6 73 15 (Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel) a 6 73 10 (Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence 
formou sociální práce naplnila svůj účel). Důvodem je předpoklad podpory typových projektů v oblasti odborného sociálního poradenství, u nichž se vzhledem k charakteru 
služby nepředpokládá naplnění těchto indikátorů (klienti zde nebudou mít uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb a individuální plán).  
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92501 Celkové veřejné výdaje Euro výstup 0 1.1.2016 11674 31.12.2023 - dle alokace MAS 
3
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5 00 20 

Podíl tříletých dětí 
umístěných v předškolním 
zařízení % výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 - 

hodnota převzata od 
ŘO 

5 00 30 

Podíl osob předčasně 
opouštějících vzdělávací 
systém % výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 - 

hodnota převzata od 
ŘO 

5 01 20 
Počet osob využívající zařízení 
péče o děti do 3 let osoby výsledek 0 1.1.2016 10 31.12.2023 - 

Průzkum mezi 
zařízeními a 
kvalifikovaný odhad 
cílové hodnoty na 
základě typového 
projektu vybudování 
zázemí pro děstkou 
skupinu 

5 00 01 

Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení Osoby výstup 0 1.1.2016 70 31.12.2023 - 

Cílová hodnota byla 
stanovena na 
základě typových 
projektů - 
vybudování 
odborných učeben 
ve 3 vzdělávacích 
zařízeních (kapacita 
každé 20 osob), a 
vybudování zázemí 
pro dětskou skupinu 
(kapacita 10 dětí). 

5 00 00 
Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení Zařízení výstup 0 1.1.2016 4 31.12.2023 1 

Stanoveno na 
základě typových 
projektů - 
vybudování a 
vybavení odborných 
učeben vč. 
bezbariérového 
zpřístupnění ve 3 
vzdělávacích 
zařízeních 
(jednotkové náklady 
2 mil. Kč) a 1 
typového projektu 
na vybudování 
zázemí pro dětskou 
skupinu (3,6 mil. Kč).  
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6 75 10 
Kapacita služeb a sociální 
práce Klienti výsledek 68 1.1.2016 68 31.12.2023 - 

Kapacita byla 
stanovena na 
základě šetření mezi 
potenciálními 
příjemci, ze kterého 
vzešly typové 
projekty. Při 
kalkulaci cílové 
hodnoty se 
vycházelo z 
předpokladu 
podpory 4 typových 
projektů – 2 
zaměřených na 
vybavení 
ambulantních a 
terénních sociálních 
služeb (celková 
kapacita 10 klientů), 
1 na vybavení 
nízkoprahového 
klubu (kapacita 50 
klientů) a 1 na 
vybavení zařízení 
poskytujícího 
ambulantní a 
pobytové služby 
(kapacita 8 klientů). 

5 54 01 
Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci Zázemí výstup 0 1.1.2016 4 31.12.2023 - 

Cílová hodnota 
stanovena na 
základě typových 
projektů – 2 
zaměřených na 
vybavení 
ambulantních a 
terénních sociálních 
služeb (průměrné 
náklady cca 500 tis. 
Kč), 1 na vybavení 
nízkoprahového 
klubu (průměrné 
náklady 1 mil. Kč) a 
1 na úpravy a 
vybavení zařízení 
poskytujícího 
ambulantní a 



pobytové služby 
(náklady 3,2 mil. Kč). 

5 54 02 
Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb služby výstup 0 1.1.2016 4 31.12.2023 - 

Cílová hodnota 
vychází z indikátoru 
5 54 01 
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67010 Využívání podpořených služeb osoby výsledek 0 1.1.2016 50 31.12.2023 - 

Stanoveno na 
základě typového 
projektu - odborné 
sociální poradenství 
- (2 projekty o délce 
2 a 3 roky a vždy 1 
úvazku) 

60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 1.1.2016 405 31.12.2023 - 

Stanoveno na 
základě typových 
projektů - péče o 
děti mladšího 
školního věku (2 
obdobné projekty 
po 3 letech, celkem 
2*150 účastníků - 
příměstský tábor - 
každoročně 10 
turnusů s kapacitou 
10 dětí, vzhledem k 
opakované účasti 
předpoklad 100 
účastníků za 3 roky; 
družina s kapacitou 
20 dětí, vzhledem k 
víceleté účasti 
předpoklad 50 
účastníků za 3 roky); 
dětská skupina (25 
účastníků - 3 roky, 
kapacita 10); 
podpora neformální 
péče - vzdělávání 
pečujících osob (1 
projekt po dobu 2 
let, celkem 30  
účastníků - 3 turnusy 
po 10 účastnících), 
odborné sociální 
poradenství - (2 
projekty o délce 2 a 



3 roky, 50 účastníků) 

67001 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 1.1.2016 12 31.12.2023 - 

Stanoveno na 
základě typových 
projektů - odborné 
sociální poradenství 
(okamžitá kapacita 1 
odpovídající 1 
úvazku * 2 projekty - 
průměrné náklady 
400 tis. Kč na 1 
místo/1 rok), 
podpora neformální 
péče - vzdělávání 
pečujících osob 
(okamžitá kapacita 
10, úvazky nejsou 
vzhledem k 
charakteru projektu 
stanoveny, 
průměrné náklady 
200 tis. Kč na 1 
místo)  



50001 

Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení osoby výstup 0 1.1.2016 40 31.12.2023 - 

Stanoveno na 
základě typových 
projektů 
obsahujících 1 
dětskou skupinu 
(okamžitá kapacita 
10 dětí) a 1 projekt 
zaměřený na péči o 
děti mladšího 
školního věku 
(okamžitá kapacita 
30 dětí - příměstský 
tábor 10, družina 20 
dětí)  

50100 
Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního věku zařízení výstup 0 1.1.2016 1 31.12.2023 - 

Stanoveno na 
základě typového 
projektu 1 dětské 
skupiny 

50110 

Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti 
předškolního věku osoby výsledek 0 1.1.2016 25 31.12.2023 - 

Stanoveno na 
základě typového 
projektu dětské 
skupiny zaměřené 
především na péči o 
děti do 3 let (resp. 
do nástupu do MŠ). 
1 projekt po dobu 3 
let se 2 úvazky, 
okamžitá kapacita - 
10 dětí, předpoklad 
podpory 25 osob 
vzhledem k 
víceletému umístění 
některých dětí.  

50120 
Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti do 3 let osoby výsledek 0 1.1.2016 20 31.12.2023 - 

Stanoveno na 
základě typového 
projektu dětské 
skupiny zaměřené 
především na péči o 
děti do 3 let (resp. 
do nástupu do MŠ). 
1 projekt po dobu 3 
let se 2 úvazky, 
okamžitá kapacita 
10 dětí, předpoklad 
podpory 20 dětí do 3 
let vzhledem k 



možnosti umístění i 
starších dětí.  
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 7 51 20 

Podíl veřejné osobní dopravy 
na celkových výkonech v 
osobní dopravě % výsledek 30 31.12.2013 35 31.12.2023 - 

hodnota převzata od 
ŘO 

7 50 01 
Počet realizací vedoucích ke 
zvýšení bezpečnosti v dopravě realizace výstup 0 1.1.2016 2 31.12.2023 - 

2,35 mil. Kč/1 
realizaci; 
kvalifikovaný odhad 
pracovní skupiny 

 

 



2 MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ 

Seznam obcí MAS Brána Vysočiny 

Borovník 

Braníškov 

Březina 

Deblín 

Heroltice 

Katov 

Kuřimská Nová Ves 

Kuřimské Jestřabí 

Lažánky 

Lubné 

Maršov 

Nelepeč-Žernůvka 

Níhov 

Svatoslav 

Tišnov 

Úsuší 

Vohančice 

 



Obrázek 1: Mapa území MAS Brána Vysočiny 

 
Zdroj: ESRI ArcGIS 10.4, vlastní zpracování 



3 POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE 

Pro dohled nad pořizováním SCLLD MAS Brána Vysočiny a připomínkování výstupů Strategie byla na 
počátku procesu pořizování SCLLD ustavena řídící skupina složená především ze zástupců samotné 
MAS Brána Vysočiny (předseda MAS, členové MAS včetně zástupců měst a obcí a podnikatelů). 
Jednání řídící skupiny se dále pravidelně účastnili i zpracovatelé SCLLD a projektová manažerka MAS. 
V průběhu pořizování SCLLD se řídící skupina sešla celkem 4*, a to při příležitosti zadání SCLLD 
zpracovateli, dokončení analytické části SCLLD, finalizace strategické části SCLLD a finalizace Strategie 
jako celku. Pro rozpracování a dohled nad jednotlivými tematickými oblastmi bylo ustaveno pět 
pracovních skupin: 

• Doprava a infrastruktura 

• Zemědělství a podnikání 

• Ochrana krajiny, kulturní dědictví, životní prostředí a cestovní ruch 

• Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 

• Sociální služby 

Z důvodu praktičnosti při zpracovávání strategické části SCLLD došlo k redukci na čtyři pracovní 
skupiny a ke změnám v názvech pracovních skupin: 

• Doprava a infrastruktura a územní rozvoj 

• Zemědělství a podnikání 

• Kultura, vzdělávání a volný čas 

• Sociální služby 

Do jednotlivých pracovních skupin byli nominováni zástupci významných aktérů v jednotlivých 
tematických oblastech v zájmovém území (především zástupci obcí a měst, příspěvkových organizací 
– např. škol, poskytovatelů sociálních služeb, kulturních institucí, apod., podnikatelů, neziskových 
organizací, spolků, zástupci Úřadu práce - Kontaktního pracoviště Tišnov apod.). Pracovní skupiny se 
při příležitosti finalizace Analytické části dokumentu a obecné strategie v průběhu srpna 2014 
scházely v širším formátu, pro revizi obecné strategie a diskuzi jednotlivých Programových rámců 
však už byly rozčleněny podle jednotlivých rozvojových témat. Celkem se pracovní skupiny sešly 
sedmkrát. 

Proces přípravy SCLLD provázelo také komunitní projednávání prostřednictvím kulatých stolů a 
diskusních setkání, na které byla sezvána širší veřejnost. Tato jednání se uskutečnila celkem pětkrát, a 
to především v souvislosti s přípravou analytické a strategické části dokumentu.  

Do procesu pořizování SCLLD byla dále zapojena odborná i široká veřejnost prostřednictvím 
dotazníkového šetření, které bylo realizováno elektronickou formou. Celkem bylo odevzdáno 43 
vyplněných dotazníků, z toho 13 od starostů, 18 od zástupců soukromého a neziskového sektoru a 12 
od respondentů z řad veřejnosti. 

Před ukončením přípravy SCLLD bylo realizováno veřejné projednávání, kde byl dokument diskutován 
s širokou veřejností.  

 Všechny doklady o zapojení komunity do přípravy a projednávání SCLLD jsou k dispozici na webu 
http://www.masbranavysociny.cz/sclld.  
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4 ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik bude obsahovat jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a 
věcných rizik ohrožujících realizaci strategie s uvedením jejich nositele a opatření k řízení identifikovaných rizik. 

 

Analýza rizik identifikuje potenciální rizika, která mohou ohrožovat implementaci strategie, hodnotí 
identifikovaná rizika a navrhuje opatření pro jejich eliminaci. Jednotlivá rizika jsou rozdělena do 
několika kategorií: 

• finanční, 

• věcná, 

• organizační, 

• právní, 

U každého rizika byla bodově vyhodnocena významnost rizika (škála 1–5 s tím, že stupeň 1 
představuje nejnižší významnost rizika, stupeň 5 nejvyšší). Významné je takové riziko, které může 
v případě naplnění významně ohrozit přípravu nebo implementaci SCLLD MAS Brány Vysočiny nebo 
její dílčí části. Dále je vyhodnocena pravděpodobnost rizika vyjadřující, s jakou pravděpodobností se 
riziko naplní. Také u pravděpodobnosti rizika je zvolena škála 1–5, kde stupeň 1 představuje nejnižší 
pravděpodobnost rizika a stupeň 5 nejvyšší pravděpodobnost rizika. Výsledný dopad rizika je 
součinem významnosti a pravděpodobnosti s tím, že výsledná škála je definována takto:  

• 1–6  nízký dopad; 

• 7–13 střední dopad; 

• 14–19 vysoký dopad; 

• 20–25 kritický dopad.  

U všech identifikovaných rizik jsou navržena opatření k jejich minimalizaci, důraz je přitom kladen 
především na rizika s kritickým nebo vysokým dopadem. Analýza rizik je provedena v tabulkové 
formě na následujících stranách. 

 

 

 

 



Tabulka 1: Analýza rizik 
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FINANČNÍ RIZIKA 

Příliš velké finanční 
nároky projektových 
záměrů vzhledem 
k finanční alokaci 
SCLLD MAS BV 

Alokace MAS BV je velmi omezená 
a je jisté, že nebude možné 
uspokojit velkou část nositelů 
projektových záměrů, i z hlediska 
cílů SCLLD důležité, ale přitom příliš 
nákladné projektové záměry. Při 
nevhodném nastavení výzev by 
mohlo alokaci vyčerpat jen několik 
málo projektů a SCLLD by 
nenaplňovala komunitní charakter. 

5 5 25 Kritický dopad 

 

 

 

 

MAS BV/nositelé 
projektů 

Výzvy budou primárně nastaveny tak, aby 
bylo podpořeno spíše větší množství méně 
nákladných projektů a nebo naopak 
komplexní projekty, tedy aby intervence 
SCLLD měly co největší dopad na 
komunitu. SCLLD bude navíc chápána a 
prezentována jako spíše doplňkový nástroj 
k ostatním vnějším zdrojům (především 
individuálním výzvám), na něž budou 
primárně cílit nákladnější a pro území 
zásadnější projektové záměry. 

Nedostatek 
projektových 
záměrů pro naplnění 
některých opatření 

Příčinou rizika je možné 
nadhodnocení absorpční kapacity v 
regionu, i potenciálně nevhodné 
nastavení výzev MAS, které může 
mít vliv např. na preferenci 
individuálních výzev žadatelů 

 

 

5 

 

 

3 15 Vysoký dopad 

 

 

 

 

MAS BV 

Už při definování opatření SCLLD braly 
pracovní skupiny v potaz také absorpční 
kapacitu relevantních subjektů v území 
odhadovanou na základě předběžného 
sběru projektových záměrů i průzkumů 
mezi potenciálními žadateli. Dále se 
předpokládá důkladné projednání 
připravovaných výzev MAS BV v 
pracovních skupinách i s potenciálními 
příjemci.  

Opožděné 
proplácení 
finančních 

Toto riziko spočívá v opožděném 
inkasu dotace dílčího projektu, než 
jaký byl předpoklad. Může se stát, 

4 3 12 Střední dopad 

 

 

 

Eliminace tohoto rizika je podmíněna 
zajištěním dodatečných finančních zdrojů 
příjemci podpory, které pokryjí případné 
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prostředků ze strany 
poskytovatelů 
dotací 

že proplacení dotace nebo její části 
bude z různých důvodů na straně 
poskytovatele dotace opožděno, 
čímž dojde k narušení 
předpokládaného vývoje cash flow 
s nepříznivými dopady zejména na 
příjemce z řad neziskových 
organizací či soukromých subjektů 
s nízkým obratem. Nedostatek 
volných finančních prostředků 
sloužících k hrazení závazků 
vyplývajících z realizace dílčích 
projektů může v kritickém případě 
vést k ohrožení realizace dílčích 
projektů a tedy k naplnění 
závazných parametrů SCLLD. 

 

 

 

Zprostředkující 
subjekty/nositelé 
projektů 

dočasné „výpadky“ ve financování 
jednotlivých poskytovatelů dotací, či 
nastavením předfinancování projektu ze 
strany příjemce počítajícím s možným 
opožděním proplácení dotačních 
prostředků. MAS BV by měla na toto riziko 
upozorňovat příjemce podpory. 

Nedostatek peněz 
na spolufinancování 
projektů ze strany 
nositelů 

Toto riziko spočívá ve špatném 
odhadu finančních nároků 
jednotlivých projektů, či 
potenciálně nepříznivé finanční 
situaci nositelů projektů.  

4 2 12 Střední dopad 

 

 

 

 

Nositelé projektů 

Vzhledem k nízké alokaci SCLLD MAS BV a 
preferenci spíše méně nákladných 
projektů je pravděpodobnost rizika velmi 
nízká, může se však týkat projektů s nižší 
mírou dotace či vyšším zastoupením 
nezpůsobilých nákladů. Riziko může být 
částečně eliminováno důkladným 
průzkumem absorpční kapacity při 
přípravě výzev a z průzkumů vyplývajících 
úprav výzev. 

VĚCNÁ RIZIKA 
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Časté změny 
strategie SCLLD 
(finanční plán, 
rozpočet, 
indikátory) 

Nutnost změn strategie s sebou 
nese zásadní rizika, jelikož změny 
strategie SCLLD bude muset 
procházet složitým schvalovacím 
procesem nejen ve vztahu k MMR, 
ale i ostatním ŘO. Časté nebo 
zásadní změny SCLLD pak mohou 
mít rovněž vliv na zachování 
rezervace prostředků u příslušných 
OP.  

5 5 25 Kritický dopad 

 

 

 

 

 

 

MAS BV 

Nutnost změn strategie SCLLD bude 
z velké části zapříčiněna změnami 
v přípravě a realizaci dílčích projektů, či 
nenaplněním předpokladů jednotlivých 
výzev MAS BV. Riziko je tak možné na 
jedné straně eliminovat včasným 
zahájením přípravy těchto projektů, 
důkladným stanovením jejich základních 
parametrů tak, aby nebylo třeba později 
tyto parametry měnit, a jejich průběžnou 
konzultací s MAS BV či ŘO. Na druhé 
straně bude riziko snižováno také 
důslednou přípravou výzev MAS spojenou 
s důkladným průzkumem parametrů, 
absorpční kapacity a připravenosti 
projektových záměrů.  

Nedodržení 
časového 
harmonogramu 

Časový harmonogram je jedním ze 
základních parametrů, které budou 
doprovázet rezervaci prostředků 
pro SCLLD u jednotlivých OP. Dle 
MPIN budou moci ŘO jednotlivých 
OP v případě neplnění finančního či 
časového harmonogramu část 
prostředků SCLLD alokovat na jiné 
aktivity či na jiné SCLLD, jež časový 
a finanční plán plní a mají 
dostatečnou absorpční kapacitu. 
Neplnění harmonogramu by tak 

4 4 16 Vysoký dopad 

 

 

 

 

 

Nositel 
SCLLD/nositelé 
projektů 

Finanční plán SCLLD a jednotlivých 
opatření na jednotlivé roky byl sestaven 
tak, aby bral v potaz dobu předpokládané 
přípravy a realizace identifikovaných 
projektových záměrů, přičemž počítá i 
s delším horizontem přípravy a realizace 
(především) komplikovanějších projektů. 
Harmonogram je tedy v souladu se všemi 
dostupnými informacemi o potenciálních 
projektech naplňujících opatření SCLLD. 
Harmonogram navíc vychází z 
předběžného plánu výzev, který počítá s 
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v konečném důsledku mohlo 
znamenat ztrátu části alokace. 

postupným vypisováním výzev tak, jak 
umožní administrativní kapacity MAS BV i 
připravenost projektových záměrů. 

Nesplnění 
navržených cílových 
hodnot indikátorů 

Vzhledem k tomu, že indikátory 
SCLLD jsou plánovány před 
samotnou realizací (a často 
i přípravou) projektů, hrozí zde 
riziko, že cílové hodnoty indikátorů 
nebudou naplněny. Cílové hodnoty 
indikátorů přitom budou jedním ze 
základních parametrů, na kterých 
bude postavena rezervace 
finančních prostředků pro SCLLD u 
jednotlivých OP.  

5 3 15 Vysoký dopad 

 

 

 

 

 

 

 

MAS BV 

Cílové hodnoty indikátorů SCLLD MAS BV 
jsou stanoveny přiměřeně na základě 
předběžného sběru projektových záměrů i 
průzkumů mezi potenciálními nositeli 
projektů i diskuzí na pracovních 
skupinách, kde jsou zastoupeni odborníci 
na danou tématiku. Projekty budou MAS 
BV doporučovány k realizaci mj. 
s ohledem na míru naplnění hodnot 
indikátorů SCLLD MAS BV. V krajním 
případě lze eliminace rizika dosáhnout 
také změnou indikátorů SCLLD (podstatná 
změna SCLLD), kdy snížení hodnoty 
některého indikátoru bude 
kompenzováno navýšením jiného 
v souladu s charakterem změny 
integrovaného projektu.  

Ztížené podmínky 
pro realizaci dílčích 
projektů 

Bariéry pro realizaci projektů – 
např. problematická udržitelnost 
provozu poskytovatelů sociálních 
služeb, nevhodné podmínky pro 
realizaci projektů zvyšování 
bezpečnosti v dopravě (např. 
vysoké investice požadované studií 
proveditelnosti), problematická 

4 3 12 Střední dopad 

 

 

 

 

Nositelé projektů 

Důsledná spolupráce MAS BV s nositeli 
projektových záměrů se záměrem 
včasného odhalení možných bariér pro 
realizaci projektů a nalezení řešení 
vzniklých potíží (překonání bariér, nalezení 
alternativních projektových záměrů. 
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udržitelnost služeb pro rodiny s 
dětmi při jejich plném zpoplatnění, 
apod. 

ORGANIZAČNÍ RIZIKA 

Vysoká 
administrativní 
náročnost 
implementace SCLLD 
pro MAS BV 

MAS BV bude zprostředkovávat 
podporu ze 3 OP a bude zajišťovat 
náročnou agendu implementace 
SCLLD. To předpokládá relativně 
vysoké nároky na procesní postupy 
a zodpovědnost za výkon činností a 
s tím spojené případné sankce za 
porušení stanovených postupů. 
Rovněž to znamená vysoké nároky 
na personální kapacitu MAS BV. 

4 4 16 Vysoký dopad 

 

 

 

MAS BV 

 

 

 

 

 

MAS BV je srozuměna s nutností posílit 
svou personální kapacitu (proškolení 
stávajících pracovníků, zaměstnání a 
proškolení dalších pracovníků). Náklady 
spojené s implementací SCLLD bude 
možné pokrýt z dotace z IROPu. 

Změna politického 
vedení měst a obcí 
spojená se změnou 
rozvojových priorit 

Ke změně politického vedení měst 
a obcí došlo po komunálních 
volbách na podzim 2014 a dále pak 
k ní může dojít v roce 2018. Nové 
politické vedení přitom může mít 
jiné představy o využití 
rozvojového potenciálu a řešení 
problémů ve vymezeném území. 
Tato změna orientace pak může 
mít vliv na naplňování cílů SCLLD. 

4 2 12 Střední dopad 

 

 

 

Města a 
obce/nositelé 
projektů/MAS BV 

SCLLD MAS BV byla zpracována za účasti 
všech partnerů v území a vyjadřuje tak 
konsensus různých subjektů. V roce 2018 
se již předpokládá relativně významný 
posun v realizaci SCLLD a případná změna 
SCLLD tak nebude znamenat zásadní 
změny v jejím strategickém směřování. 

Vnější vlivy 
a nepředvídatelné 
události 

Na implementaci SCLLD může mít 
poměrně zásadní vliv hned několik 
faktorů. Mezi ně patří například 

3 3 9 Střední dopad 

 

 

 

Negativním důsledkům nepředvídatelných 
vlivů lze předcházet vhodným nastavením 
systému řízení SCLLD. Tento systém byl 
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znesnadňující 
úspěšnou 
implementaci SCLLD 

průběh implementace operačních 
programů pro období 2014-2020, 
nastavení detailních pravidel pro 
žádosti o dotace projektů v rámci 
CLLD, nastavení pravidel veřejné 
podpory apod. Tyto všechny 
faktory mohou vést ke komplikacím 
při přípravě projektů nebo až 
k nemožnosti realizace některých 
projektů. 

 

ŘO/zprostředkujíc
í subjekty/MAS 
BV/nositelé 
projektů 

předem diskutován a respektuje 
požadavky MPIN.  

PRÁVNÍ RIZIKA 

Nevyjasněná 
pravidla pro 
předkládání 
a realizaci projektů 
ohrožujících jejich 
realizovatelnost 

Riziko spočívá v nevyjasněných 
pravidlech například v oblasti 
veřejné podpory, generování 
příjmů, udržitelnosti, zadávání 
zakázek atp., které mohou 
zásadním způsobem ohrožovat 
přípravu a realizaci projektů v 
rámci CLLD 

5 3 15 Vysoký dopad 

 

 

ŘO/zprostředkujíc
í subjekty/MAS 
BV 

Riziko je eliminováno na národní úrovni, 
kdy jsou prosazovány přístupy vedoucí 
k jednotnému metodickému prostředí. 
Nevyjasněné aspekty projektů budou 
konzultovány při přípravě a realizaci 
jednotlivých projektů. 

Nevyjasněné 
vlastnické vztahy 
a další organizační 
problémy při 
realizaci 
jednotlivých 
projektů 

Toto riziko se týká pouze 
omezeného okruhu (menšiny) 
identifikovaných projektových 
záměrů, tedy nemůže ohrozit 
realizaci SCLLD jako celku, ale 
pouze realizaci relevantních 
projektů. 

3 4 12 Střední dopad 

 

 

 

 

 

Nositelé projektů 

Projektové záměry, u nichž hrozí 
neúspěšná příprava či realizace v důsledku 
nevyjasněných vlastnických vztahů nebo 
jiných organizačních problémů, mohou být 
připravovány v užší spolupráci s řídicí 
strukturou SCLLD, manažerem SCLLD, příp. 
řídicím výborem). Předpokládá se, že v 
SCLLD je možné realizovat řadu projektů 
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a že nerealizace jednoho nebo několika 
málo projektů neohrozí realizaci SCLLD 
jako celku. 
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5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Čestně prohlašuji,  

že údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje 
jsou pravdivé. 

 

Čestně prohlašuji,  

že odlišnosti mezi údaji žádosti o podporu integrované strategie a údaji poskytnutými SZIF v rámci 
procesu standardizace MAS jsou podrobně popsány ve změnovém listu. 

 

Čestně prohlašuji,  

že všechny další údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie jsou shodné s údaji 
poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS. 

 

 

V Tišnově 22.2.2017 

 

 

 

_________________ 

Bc. Jiří Dospíšil 

Předseda programového výboru 

MAS Brána Vysočiny, z.s. 
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6 ETICKÝ KODEX ČLENA VÝBĚROVÉ KOMISE 

 

• Člen výběrové komise (dále jen komise) je řádným členem MAS Brána Vysočiny, z.s. a byl do 

orgánu komise zvolen v souladu se stanovami tohoto spolku. 

• Člen před aktivním zahájením činnosti komise se seznámí s Postupem při hodnocení a výběru 

projektů v rámci SCLLD, s jednacím řádem výběrové komise a s popisem administrativních 

postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů v rámci SCLLD. 

• Člen svým jednáním a aktivní účastí v komisi předchází jakýmkoliv neprůhlednostem ve 

výběrových procedurách.  

• Člen komise se snaží nalézt v hodnocených projektech co největší množství objektivních a 

dokazatelných kritérií, které jsou v souladech s SCLLD, a zasadit se o to, aby byly vybrány ty 

nejhodnotnější a nejlepší projekty pro rozvoj území MAS Brána Vysočiny. 

• Veškeré informace o předkládaných projektech, které člen v průběhu své činnosti získá, se 

považují za důvěrné a člen je nezneužije ke svému prospěchu nebo prospěchu třetí osoby. 

• Člen komise podepisuje před vlastním hodnocením projektů čestné prohlášení týkající se 

nepodjatosti a dále se zavazují dodržovat tento Etický kodex. 

• Člen komise, u kterého dochází ke střetu zájmů (žadatelem je sám člen komise, jeho příbuzný či 

osoba, která má k žadateli jiný vztah), je povinen na tuto skutečnost předem upozornit a nahlásit 

ji předsedovi komise. Tento člen komise se nemůže účastnit hodnocení příslušného projektu ani 

jiných projektů v téže výzvě MAS. 

• Člen komise nepřijímá žádné pozornosti a výhody, které by mohly případně ovlivnit jeho 

rozhodování nebo narušit jeho nestranný přístup. 

• V případě, že člen komise zjistí, že při výběru projektů nejsou dodržována výše uvedená pravidla, 

neprodleně tuto skutečnost oznámí předsedovi komise.  

Tento Etický kodex člena výběrové komise byl schválen valnou hromadou 21.6.2016 jako součást 
Implementační část strategie.  
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ZMĚNOVÝ LIST 

Standardizace byla podána 15.5.2015 (s 43 členy) a Osvědčení o standardizaci bylo vydáno 
27.11.2015. 

Oproti žádosti o standardizaci došlo k několika změnám,  které se projevily i v žádosti o SCLLD. 

Území MAS se nezměnilo. 

 
Členové 

 

20.5.2016 Programový výbor bere na vědomí ukončení  členství podnikatelů: Ivana Zapletalová (IČ 
13381644) a Ing. Karel Souček (IČ 15533522). 

Programový výbor přijímá nové členy - paní fyzickou osobu Bc. Věru Dvořákovou (nar. 23.10.1975), 
obec Březinu (IČ 362883) a spolek Pro Tišnov (IČ 22902384). 

30.6.2015 Programový výbor bere na vědomí ukončení členství fyzické osoby Mgr. Jany Helánové 
(nar. 22.3.1960). 

15.12.2015 Programový výbor schvaluje nové členy zemědělce Petra Maláška (IČ 1051521) a Diecézní 
charitu Brno (Oblastní charitu Tišnov) (IČ 44990260). 

9.2.2016 Zapsaný spolek EDUNIKA, z.s. (IČ 04271459) byl přijat programovým výborem jako člen MAS 
Brána Vysočiny. 

Spolek Odyssea Tišnov (IČ 26548593 ) byl přijat programovým výborem jako člen MAS Brána 
Vysočiny. 

Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D. fyzická osoba (nar. 6.12.1976) byla přijata programovým výborem jako 
členka MAS Brána Vysočiny. 

 

Veřejný sektor 

K 18.3.2016 má MAS Brána Vysočiny 48 členů (10 fyzických osob, 14 neziskových organizací, 8 
podnikatelů, 11 obcí, 1 mikroregion, 4 školy). 

Sektor 
Absolutní 
vyjádření 

Veřejný 17 

Soukromý - neziskový 23 

Soukromý - podnikatelský 8 
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Zájmové skupiny 

Zájmové skupiny 

Místní prostředí a regionální rozvoj 17 35,42% 

Sociální soudržnost 2 4,17% 

Rozvoj podnikání a zemědělství  9 18,75% 

Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 20 41,67% 

 

Nadále je dodrženo zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin do 49%. 

 

Orgány 

Dne 9.2.2016 na valné hromadě byli dva členové programového výboru změněni – místo ZČ HB 1. 

Brďo Tišnov GINGO se stalo členem výboru Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, zastoupené 

Mgr. Zuzanou Kostřicovou a místo ZŠ a MŠ Deblín nastoupil spolek Edunika, z.s., zastoupený RNDr. 

Mgr. Břetislavem Svozilem, Ph.D. 

Dne 9.2.2016 byla na valné hromadě převolena 11 členná výběrová komise (Ivana Zapletalová, 

podnikatelka byla nahrazena Mgr. Viktorií Šťastnou, Ph.D. fyzickou osobou a Hnízdo - spolek pro 

komunitní vzdělávání bylo nahrazeno Petrem Maláškem, podnikatelem). Jejím předsedou zůstal SŠ a 

ZŠ Tišnov zastoupený Ing. Rudolfem Maškem. 

Dne 29.11.2016 byla na valné hromadě provedena převolba člena výběrové komise – fyzická osoba 
Ing. Miloslav Ondráček odstoupil a místo něj byla zvolena do kontrolní komise  Diecézní charita Brno 
(Oblastní charita Tišnov) zastoupená Ing. Anetou Ambrosovou. 

Dne 21.2.2017 byla na valné hromadě převolena celá kontrolní komise. Novými členkami jsou: 
Diecézní charita Brno (Oblastní charita Tišnov), kterou zastupuje Ing. Aneta Ambrosová, MANEO 
AGRO s.r.o., kterou zastupuje Gabriela Ošťádalová a fyzická osoba Mgr. Zdeňka Dohnálková, která se 
stala předsedkyní kontrolní komise.  

Dne 21.2.2017 došlo také ke změně ve výběrové komisi, fyzická osoba Miloš Sysel byl nahrazen 
městysem Deblín zastoupeným Jiřím Vitanovským, předsedou výběrové komise zůstává SŠ a ZŠ 
Tišnov, zastoupené Ing.  Rudolfem Maškem. Další členové výběrové komise i všichni členové 
programového výboru byli ve svých funkcích znovuzvoleni. Předsedou programového výboru zůstává 
město Tišnov zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem. 

 

K žádným dalším změnám nedošlo. 
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V Tišnově 22.2.2017 

 

 

_________________ 

Bc. Jiří Dospíšil 

Předseda programového výboru 

MAS Brána Vysočiny, z.s. 

 


