ZPRÁVA O REALIZACI SCLLD MAS PODBRDSKO 1.7.-31.12.2021
HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY
Rovné příležitosti a nediskriminace
V rámci naplňování celé SCLLD jsou uplatňovány především následující principy:
princip rovného přístupu k informacím pro všechny subjekty v území MAS Podbrdsko (veřejná
správa, podnikatelé, neziskové organizace, veřejnost)
princip občanské společnosti (aktivní zapojení obyvatel území do rozvoje MAS Podbrdsko)
princip partnerství a spolupráce členů MAS Podbrdsko
princip udržitelného rozvoje (soulad přírodních, kulturních a historických hodnot za
současného naplnění sociálních potřeb a dlouhodobé ekonomické prosperity území)
Ve sledovaném období byly všechny aktivity MAS řešeny v souladu s principem rovné příležitosti a
nediskriminace.
Rovné příležitosti mužů a žen
Rovné příležitosti pro muže a ženy představují základní demokratickou zásadu. Při realizaci SCLLD,
obsazení orgánů MAS a obecně ve všech aktivitách MAS je zajištěn rovný přístup žen a mužů, aby
nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví.
Ve sledovaném období byly všechny aktivity MAS řešeny v souladu s principem rovné příležitosti mužů
a žen. Aktivity v projektech reflektují stejnou měrou zájmy obou pohlaví.
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Kvalitní podmínky pro život obyvatel je prioritní strategický cíl SCLLD. Zajištění kvalitní úrovně života
obyvatel a zázemí pro klidný a rozmanitý rodinný život, zajištění udržitelného ekonomického rozvoje
území a zdravého životního prostředí v regionu Podbrdsko.
Ve sledovaném období byly všechny aktivity MAS řešeny v souladu s principem udržitelného rozvoje projekty mají pozitivní vliv na udržitelný rozvoj a nevytváří žádnou ekologickou zátěž. Projekty přispějí
k posílení ekonomiky na území MAS.
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REALIZACE SCLLD

Informace o dosažených synergických efektech
A.1.2: Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS Podbrdsko
podopatření - A.1.2.1 - IROP - sociální služby
Z 1.výzvy MAS z IROP - Podpora infrastruktury pro sociální služby I. - tři podpořené projekty slouží
veřejnosti. Aktivity jednotlivých zázemí pro sociální služby průběžně monitorujeme.
+ podopatření - A.1.2.2 - OPZ - sociální služby
Výzva MAS z OPZ - Podpora sociálních služeb I.
Projekt Charity Příbram započal realizaci 1.6.2018 a v rámci projektu byla zabezpečena po dobu 3 let
na území MAS terénní sociální služba SAS. Tuto službu Charita provozovala ve 3 zázemích, které byly
zbudovány díky výše uvedené výzvě MAS z IROP. Čtvrté zázemí poskytlo město Rožmitál pod
Třemšínem z vlastních zdrojů. Projekt byl ukončen 31. 5. 2021.
Výzva MAS z OPZ - Podpora sociálních služeb II.
Projekt navazuje na aktivity projektu, který byl podpořen v 1. výzvě. Jeho cílem je prostřednictvím
realizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nově také Odlehčovací služby a odborného
sociálního poradenství zvýšit dostupnost sociálních služeb v regionu MAS Podbrdsko a tím zvýšit kvalitu
života rodin a obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Projektu bude ukončen 31.12.2022.

Informace o změnách ISg
9. Změna SCLLD
PRV – finanční plán
MAS připravovala změnu SCLLD v PRV, abychom přijali navýšení alokace MAS z PRV na přechodné obd.
dle Dodatku č. 1. Finální změna bude předložena v lednu 2022 ke schválení.

Opatření při neplnění ISg
Nositeli IN nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované
strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a
přijatá opatření.
Problémy se za sledované obd. nevyskytly. I přes opatření a nouzový stav z důvodu pandemie Covid 19
kancelář dál pracuje a plníme řádně naše povinnosti.
Vše k realizaci projektů je uvedeno v kap. Doplňující informace.
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Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a
opatření k jejich eliminaci
Rizika nevnímáme - plníme řádně Strategii MAS.

Popis evaluačních aktivit nositele IN
MAS Podbrdsko ve sledovaném období evaluační aktivity nerealizovala.

Shrnutí pro veřejnost
Přehled nejdůležitějších milníků Místní akční skupiny PODBRDSKO
2006
Založení MAS PODBRDSKO na současném území MAS.
2007-2013
MAS nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR a činnost
sdružení se zastavila.
2013-2016
MAS obnovila svoji činnost, nastavily se veškeré aktivity a povinnosti pro správné
fungování spolku a byla vytvořena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS PODBRDSKO 2014-2020.
2017
MAS se od počátku roku 2017 aktivně připravovala na vyhlášení prvních Výzev MAS
k předkládání Žádostí o podporu. První Výzva MAS z Operačního programu
zaměstnanost byla vyhlášena v dubnu 2017. Další dvě Výzvy MAS se připravovaly a byly
vyhlášeny na podzim roku 2017.
2018
V roce 2018 byly vyhlášeny a administrovány dvě výzvy z Operačního programu
zaměstnanost, tři výzvy z Programu rozvoje venkova a tři výzvy z Integrovaného
regionálního operačního programu. Dále byl připravován a přijat čtvrtý Operační
program životní prostředí.
2019
MAS pokračovala úspěšně v realizaci Strategie MAS - administrovala několik Výzev
MAS z Programu rozvoje venkova, OP zaměstnanost a OP životní prostředí. Dále byla
připravována a odeslána Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PODBRDSKO 2014-2020.
2020
MAS předala poslední Výzvu OP zaměstnanost v obd. 2014-2020 na podporu sociálních
služeb k závěrečnému ověření způsobilosti na Řídící orgán OPZ. Dále byla připravena a
vyhlášena poslední Výzva MAS z IROP na podporu vzdělávání na území MAS, v prosinci
2020 registrovány 3 projekty, u kterých proběhne hodnocení v 1.Q 2021. Výzva MAS z
OP životní prostředí byla ve sledovaném vyhodnocena a vybrané projekty byly
v polovině května 2020 předány na Řídící orgán OPŽP – projekty obdržely právní akty
na podzim 2020. Z Programu rozvoje venkova probíhala administrace realizovaných
projektů a dále byla připravována Výzva MAS pro článek 20, podpora obcí a spolků
z regionu. K této výzvě již probíhala rozsáhlá konzultace projektů a aktivní komunikace
s potencionálními žadateli.
Hlavním úkolem roku 2020 pro MAS bylo zpracovat a odevzdat ke schválení Žádost o
plnění standardů MAS pro nové programové období 2021-2027. Standardizace byla v
prosinci 2020 úspěšně schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.
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2021

Dne 23.3.2021 byl správní radou MAS potvrzen návrh hodnocení předložený
výběrovou komisí k podpoře tří přihlášených projektů do Výzvy MAS v IROP. Projekty
byly následně předány na ŘO IROP k závěrečnému ověření způsobilosti. MAS připravila
a vyhlásila 4. Výzvu v PRV na podporu občanské vybavenosti. Byly konzultovány
jednotlivé projekty a k 22.4.2021 bylo přihlášeno 19 projektů. V následujících týdnech
probíhalo hodnocení ze strany MAS a projekty byly k 30.6.2021 předány na SZIF
k závěrečné kontrole.
Dne 14.6.2021 byla svolána Valná hromada MAS, kde mj. byla řešena i nová Strategie
MAS na roky 2021-2027, dále činnost MAS v současném období 2014-2020 a další
organizační záležitosti spolku. Strategie MAS 2021-2027 byla schválena Správní radou
MAS dne 19.8.2021 a následně 20.8.2021 předložena k posouzení na Řídící orgán MMR
ČR. Strategie byla schválena 25.8.2021.

Veškeré informace o činnosti MAS Podbrdsko jsou uveřejněny na webu www.maspodbrdsko.cz.

Doplňující informace
OPZ - TÁBORY
• všechny tábory s ohledem na relativně klidnou situaci v létě nebyly dotčeny (realizátoři táborů
se přizpůsobily pravidlům a opatřením Covid 19 a tábory proběhly hezky)
OPZ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (2 NAVAZUJÍCÍ PROJEKTY - podpořena Charita Příbram)
Rozvoj soc. služeb na území MAS Podbrdsko
V průběhu realizace projektu byly veškeré činnosti poskytovány v souladu s §65 zákona č. 108/2006,
Sb., o sociálních službách.
Služba pro rodiny s dětmi (SASrd) byla poskytována formou:
• terénní (v přirozeném prostředí klienta - domácnost)
• ambulantní (v prostoru kanceláře),
a to nejen klientům s uzavřenou smlouvou o poskytování SASrd, ale také všem ostatním, kteří se na
pracovníky obrátili. V případě, že bylo potřeba, pracovníci zprostředkovali kontakt na příslušné,
navazující organizace.
Klientům byla v průběhu celého projektu poskytována cílená pomoc a podpora.
Podpora a pomoc spojená se ztrátou zaměstnání:
• Nalezení vhodného zaměstnání
o umožnění přístupu na internet,
o pravidelné setkávání a vyhledávání vhodných nabídek zaměstnání,
o pomoc se sepsáním životopisu,
o zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem,
o pomoc s přípravou na příjímací pohovor,
o atd.
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Podpora a pomoc spojená s nepříznivou finanční situací:
• Dluhová problematika
o poskytnutí základních informací o insolvenci
o zprostředkování zpracování insolvenčního návrhu
o doprovod na schůzky týkající se zpracování ins. návrhu + podpora při komunikaci
o pomoc při sepsání žádosti o splátkové kalendáře,
o pomoc při komunikaci s exekutory,
o apod.
• Dávky ÚP
o podpora při orientaci v dávkách hmotné nouze a státní sociální podpory
o tisk potřebných žádostí, kopírování potřebných příloh
o pomoc při vyplnění žádostí
o zprostředkování komunikace s ÚP
• Rozpočet rodiny
o sestavení finanční rozvahy – porovnání příjmů x výdajů
o doprovod na nákup,
o apod.
• Poskytnutí materiální a potravinové pomoci dle možností poskytovatele
Podpora a pomoc spojená s otázkou bydlení:
• Umožnění přístupu na internet
o pravidelné vyhledávání nabídek pronájmu
o sledování úředních desek OÚ
• Pomoc při komunikaci s poskytovateli el. energie, plynu apod.
• Pomoc při komunikaci s pronajímatelem
o umožnění tel. kontaktu
• Pomoc při komunikaci s OÚ
o tisk žádosti o přidělení bytu
o pomoc s vyplněním
o doprovod na OÚ
• Vyřízení nadačního příspěvku na poskytnutí kauce
o podpora při komunikaci s nadací
o tisk žádosti o nadační příspěvek, pořízení kopií příloh
o pomoc s vyplněním žádosti,
o atd.
• Vybavení bytu
o umožnění přístupu na internet -> sledování inzerátů
o vyřízení daru od spolupracujících organizací
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Vzhledem k tomu, že v průběhu projektu také došlo k omezení výuky na školách (situace kolem Covid
19), pomáhali pracovníci rodinám i v otázce vzdělávání:
• umožnění přístupu k potřebným dokumentům a informacím ke vzdělávání
• pomoc při přípravě na vyučování
• tisk potřebných materiálů
• pomoc při vypracování úkolů
• pomoc při komunikaci se školou
Aby byla poskytovaná pomoc koordinovaná a vedla k úspěšnému vyřešení situace klientů,
spolupracovali pracovníci během celého projektu s pracovníky OSPOD, ÚP a ostatními neziskovými
organizacemi. V rámci celého projektu byla služba propagována v místním tisku a probíhala také
spolupráce mezi poskytovatelem služby, zástupci obcí a škol na území MAS Podbrdsko.
Za celé období projektu bylo podpořeno 46 rodin, u kterých byla splněna bagatelní podpora. Dalším
cca 115 lidem byla poskytnuta cílená podpora v rámci poradenství. Čímž byly splněny cíle projektu.
V průběhu projektu se pracovníci setkali také s nástrahami a problémy. Největším problémem bylo
uzavření služby na základě vládního nařízení pandemie Covid 19. Služba byla uzavřena 3 měsíce a
pracovníci se mnohdy u klientů potýkali s prohloubením jejich životní situace. I přesto se jim mnohdy
podařilo situaci klientů efektivně vyřešit. Dalším problémem bylo, že lidé si na „venkově“ museli zprvu
na novou službu zvykat. Pro „venkov“ je typické, že lidé si pomohou navzájem či v případě osloví
starostu své obce. V prvopočátku se tedy pracovníci setkávali se značným ostychem ze strany obyvatel.
Nicméně lidé si postupně na novou službu zvykají a ostych jde pomalu stranou.
V navazujícím projektu pracovníci pokračují v poskytování služby stejným způsobem, jako je uvedeno
výše. Nově je součástí návazného projektu poskytování odlehčovací služby a odborného poradenství.
Co se týká odborného poradenství, odborný poradce pomáhá účastníkům projektu orientovat se
zejména v problematice:
• Exekucí (př. posouzení exekučního titulu, sepsání žádostí, příprava podkladů, doporučení
postupu, výpočet úroků z prodlení, apod.)
• Insolvencí
• Dlužného + náhradního výživného
• Rodinného práva (př. postup ve věci úpravy výchovy, styku, žaloba na určení otcovství, rozvod
manželství, poradenství při vypořádání SJM dohodou, apod.)
• Občanského práva (př. mapování právního vztahu k bydlení, právní možnosti, pořízení pro
případ smrti, dispozice s nemovitostí v SJM, vypořádání spoluvlastnictví, práva a povinnosti
pronajímatele a nájemce při vyúčtování služeb v nájemním bydlení, právní posouzení možnosti
vrácení daru, posouzení promlčecí lhůty u práva na vydání bezdůvodného obohacení, apod.)
• Správního práva (př. správní řízení – odvolací řízení, rozklad)
• Trestního práva (př. podezření ze spáchání tr. činu, zanedbání povinné výživy, výklad práv a
povinností při předvolání k hl. líčení, apod.)
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•

Pracovního práva (př. pomoc se sepsáním dopisu pro zaměstnavatele, doporučení dalšího
postupu, podnět u inspektorátu práce, apod.)

Odborné poradenství bylo poskytováno především při osobních schůzkách, kterých se účastnil klient,
jeho klíčový pracovník a odborný poradce.
V současné době se služba potýká s „útlumem“ zájmu. Bohužel nedokážeme říci, zda je to způsobené
situací kolem Covid 19 či nezájmem lidí svoji situaci řešit.
IROP - VZDĚLÁVÁNÍ - všechny projekty zrealizovány před pandemií Covid 19 kromě:
• MŠ Březnice – projekt momentálně pozastaven pro extrémní nárůst ceny (z 6 mil. na 8 mil.) a
nedostatky v technické dokumentaci, které mohou přinést další navýšení nákladů
• Chraštice – dokončeny a bez zásadního vlivu pandemie
• Učebna v Milíně – probíhá realizace
IROP - zázemí pro sociální služby
- vybudovány před pandemií Covid 19 a využívány Charitou Příbram na realizaci projektů na podporu
soc. služeb na území MAS.
OPŽP - veřejná zeleň
• Alej v Březnici – hotova a ukončena bez vlivu pandemie
• Výsadba Volenice – ukončeno bez zásadního vlivu pandemie
• Tušovice – ukončeno s ohledem na předpokládané navýšení nákladů + 10 letu následné péče
– zde lze vliv Covid 19 na nárůst ceny pozorovat
• Revitalizace prostor u tvrze ve Hvožďanech – krásný projekt a platí to samé jako u Tušovic,
ukončeno s ohledem na předpokládané vysoké navýšení nákladů
• Hlubyně – v řešení a uvidí se, předpoklad je realizace v roce 2022
V rámci výzev a realizace projektů PRV (podpora zemědělských i nezemědělských subjektů, naučné
stezky v lesích) byl zaznamenám dopad situace Covid 19 takto:
1) V rámci žádostí o platbu bylo posunuto několik termínů realizace projektu z důvodu
nedodržení lhůty dodávky ze strany dodavatele.
2) V horším případě bylo odstoupeno od Dohody a to v návaznosti na rapidní zvýšení ceny za
požadované zboží, tedy za předmět projektu.
3) Dalším případem bylo odstoupení od Dohody kvůli nedostatku materiálu a zboží, dodavatel
nebyl schopen předmět projektu dodat.
Hodně projektů bylo hezky zrealizováno před pandemií Covid 19 a všichni realizátoři projektů hezky
využívají zakoupenou techniku a naučné stezky se těší zájmu občanů.
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STRATEGIE

Popis IN
MAS pracovala na vytvoření SCLLD MAS Podbrdsko 2014-2020 od počátku roku 2014. Strategie je
zpracována v souladu s dostupnou verzí příslušné metodiky. SCLLD je zpracována jako ucelený
rozvojový dokument, který spojuje nejen jednotlivé subjekty zapojené do MAS, ale především jsou na
jejím základě propojeny jejich záměry, projekty a v neposlední řadě také zdroje, a to jak finanční a
materiální, tak i lidské.
Na přípravě strategie a záměru MAS se účastnili zástupci veřejné, soukromé a neziskové sféry
reprezentující široké hospodářské i politické spektrum území MAS. V SCLLD byla využita statistická data
z veřejných informačních zdrojů, dostupné materiály z jednotlivých obcí, data získaná z dotazníkových
šetření mezi občany a v jednotlivých obcích MAS a na základě vlastní znalosti území. Nejvýznamnější
informace byly získány aktivní spoluprací se zástupci obcí na území MAS - komunitní projednávání a
setkání s členy MAS.
Program rozvoje venkova, IROP, OPZ a OPŽP jsou hlavními zdroji podpory pro území MAS Podbrdsko.
SCLLD MAS Podbrdsko je především zaměřena na opatření pro rozvoj sociálních služeb, vzdělávání,
životní prostředí, zemědělské a nezemědělské činnosti a na podporu zaměstnanosti.
Veřejnost je informována o činnosti MAS a realizaci SCLLD v při akcích MAS v regionu, v regionálním
tisku či na webových stránkách www.maspodbrdsko.cz.

Přehled vyhlášených výzev
Za sledované obd. nebyly vyhlášeny žádné Výzvy MAS.
Připravovali jsme přijetí navýšení alokace PRV na přechodné obd. a Výzvu MAS z PRV, kterou chceme
vyhlásit na zbytek alokace PRV v únoru-březnu 2022.

Informace o věcném pokroku v realizaci Strategie k 31.12.2021
pozn.: červeně označená jsou opatření, na která jsou vyčleněny alokace v Programových rámcích
Strategie MAS Podbrdsko - IROP, PRV, OPZ a OPŽP
A.1.1: Stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území MAS Podbrdsko
2. Výzva MAS z IROP - "2.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání“
(č. 172/06_16_075/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 1.6.2018
- ukončení příjmu žádostí 15.8.2018 - posunut termín příjmu žádostí na 31.8.2018
- z 2. Výzvy MAS v IROP - podpořeny 4 projekty na infrastrukturu v základních školách ve Věšíně,
Březnici, Chrašticích a v Rožmitále pod Třemšínem.
- celkově proplaceno způsobilých výdajů - 8.300.320,82 Kč
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V ZŠ Březnice jsou zbudovány a vybaveny učebny fyziky, kovodílny, dřevodílny a cvičné kuchyňky.
V ZŠ Chraštice proběhlo vybudování a vybavení odborných učeben pro praktickou výuku řemeslných
dílenských prací a výuku s digitálními technologiemi, které vznikly v nevyužívané přízemní budově v
areálu ZŠ.
V ZŠ Věšín zbudována odborná učebna informatiky.
V ZŠ Rožmitál pod Třemšínem byly v létě roku 2020 vybudovány odborné učebny – matematika,
zeměpis a technická učebna.
Vlivem kurzového rozdílu byla odebrána část alokace MAS na IROP - 1.560.462,70 Kč (v roce 2019).
4. Výzva MAS z IROP - "4.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 2“
(č. 490/06_16_075/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 1. 8. 2020
- ukončení příjmu žádostí 15.12.2020 – posunut termín příjmu žádostí na 15.12.2020 z původně
plánovaného termínu 31.10.2020
- výzva vyhlášena na CZV – 7.436.216,- Kč – jednalo se o zbytkovou alokaci MAS pro IROP.
- celková alokace MAS = 7.239.405,20 Kč
- z 4. Výzvy MAS v IROP - podpořeny dva projekty na infrastrukturu v základních školách v Milíně a
Chrašticích a jeden projekt v mateřské škole v Březnici
- projekty v současné době prochází admin. kontrolou ze strany IROP
MŠ Březnice – projekt momentálně pozastaven pro extrémní nárůst ceny (z 6 mil. na 8 mil.) a
nedostatky v technické dokumentaci, které mohou přinést další navýšení nákladů.
V ZŠ Chraštice Venkovní odborná učebna dokončena a bez zásadního vlivu pandemie Covid 19.
Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín – probíhá realizace.
Podporu MŠ a ZŠ upravuje článek 20 v Programu rozvoje venkova:
4. Výzva MAS z PRV – „4. výzva MAS PODBRDSKO-PRV-článek 20“ (15/000/00000/120/000091/V004)
- vyhlášena 22. února 2021
- ukončení příjmu žádostí 22. dubna 2021
- z 19 přihlášených projektů je 6 projektů podpořených v MŠ či ZŠ z regionu - jedná se nákup vybavení
nebo rekonstrukce školních jídelen vč. jejich zázemí, rekonstrukce vstupních prostor škol aj.
- projekty v celkové hodnotě 2 876 051,- Kč
- alokace na projekty 1 985 522,- Kč
A.1.2: Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS Podbrdsko
2. Výzva MAS PODBRDSKO - OPZ - Podpora sociálních služeb I. (č. 242/03_16_047/CLLD_16_01_036)
(podopatření A.1.2.2 - OPZ - sociální služby)
- vyhlášena 30.10.2017
- ukončen příjem žádostí 30.11.2017
- podpořen projekt Charity Příbram ve výši 3.780.825,- Kč zaměřující se na realizaci služeb Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
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5. Výzva MAS PODBRDSKO - OPZ - Podpora sociálních služeb II. (č. A16/03_16_047/CLLD_16_01_036)
(podopatření A.1.2.2 - OPZ - sociální služby)
- vyhlášena 24.9.2019
- ukončen příjem žádostí 30.11.2019
- podpořen 1 projekt Charity Příbram ve výši 4.523.074,25 Kč. Projekt navazuje na aktivity projektu,
který byl podpořen v 1. výzvě a jeho cílem je prostřednictvím realizace sociálních služeb Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odlehčovací služba a odborné poradenství zvýšit dostupnost
uvedených sociálních služeb v regionu MAS Podbrdsko a tím zvýšit kvalitu života rodin ohrožených
sociálním vyloučením.
Charita Příbram díky podpoře v obou Výzvách MAS Podbrdsko z Operačního programu Zaměstnanost
poskytuje sociální služby na celém území MAS Podbrdsko. Primární zaměření sociálních pracovníků je
v práci pro rodiny s dětmi, ale také poradenství a jiné aktivity.
1. Výzva MAS PODBRDSKO z IROP - "1.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Podpora infrastruktury pro
sociální služby I." (č. 058/06_16_072/CLLD_16_01_036) (podopatření A.1.2.1 - IROP - sociální služby)
- vyhlášena 15.12.2017
- ukončen příjem žádostí 28.2.2018
- podpořeny 3 projekty ve výši 7.212.309,75 Kč
Díky podpoře projektů na vybudování zázemí pro sociální služby došlo k propojení uceleného záměru,
aby se do území MAS rozšířily sociální služby a zvýšila se tak jejich dostupnost pro občany na celém
území MAS. Obce Milín, Hvožďany a město Březnice vybudovali a v květnu 2019 zkolaudovali zázemí
pro sociální služby, kde budou mít možnost sociální pracovníci pracovat se svými klienty. Spádově se
bude jednat o klienty z Hvožďanska, Březnicka, Rožmitálska i Milínska tak, aby skutečně všichni občané
(a především rodiny s dětmi) z našeho regionu mohli v tíživé životní situaci najít pomoc u Charity
Příbram.
A.1.3: Rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity
Podporu Kulturní a spolkové činnosti upravuje také článek 20 v Programu rozvoje venkova:
4. Výzva MAS z PRV – „4. výzva MAS PODBRDSKO-PRV-článek 20“ (15/000/00000/120/000091/V004)
- vyhlášena 22. února 2021
- ukončení příjmu žádostí 22. dubna 2021
- z 19 přihlášených projektů je 12 projektů podpořený v rámci Kulturních a spolkových zařízení - jedná
se o rekonstrukce Kulturních domů (sociálních zařízení), nákup vybavení pro spolky, aj.
- projekty v celkové hodnotě 5 212 300,- Kč
- alokace na projekty 2 597 532,- Kč
A.2.1: Příprava pozemků určených pro bydlení, včetně zasíťování
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
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A.2.2: Péče o vzhled obcí
Podporu Veřejného prostranství upravuje také článek 20 v Programu rozvoje venkova:
4. Výzva MAS z PRV – „4. výzva MAS PODBRDSKO-PRV-článek 20“ (15/000/00000/120/000091/V004)
- vyhlášena 22. února 2021
- ukončení příjmu žádostí 22. dubna 2021
- z 19 přihlášených projektů je 1 projekt podpořený v rámci veřejného prostranství - jedná se o úpravu
veřejného prostranství obce Lazsko kolem místní kapličky, zatravnění, květiny aj.
- projekty v celkové hodnotě 522 999,- Kč
- alokace na projekty 399 784,- Kč
A.3.1: Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí (mikroregionální význam)
Podporujeme komunitní život v regionu - pořádáme Podbrdské farmářské a řemeslné trhy, pořádáme
společně s rožmitálským Podbrdským muzeem řemeslný jarmark při Slavnosti královny Johanky a
účastníme se s propagací MAS dalších akcí v regionu.
A.3.2: Podpora rozvoje spolkové činnosti
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
A.4.1: Zajištění bezpečnosti osob a majetku
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
B.1.1: Příprava ploch vhodných pro podnikání
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu
Tuto Fichi naplňují projekty přihlášené do Výzev MAS z PRV:
1. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V001
Fiche č. 2 - B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu
- vyhlášena 26.1.2018
- ukončen příjem žádostí 28.3.2018
- k podpoře byly vybrány 2 projekty v celkové výši alokace MAS – 425.000,- Kč
- během administrativní kontroly a po podpisu Dohody byl ukončen 1 projekt – 245.000,- Kč
- zbývá proplatit 1 projekt v celkové výši alokace - 180.000,- Kč
2. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V002
Fiche č. 2 - B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu
- vyhlášena 29.6.2018
- ukončení příjmu žádostí 27.7.2018
- k podpoře byl vybrán 1 projekt v celkové výši alokace MAS - 945.000,- Kč
- aktuálně proplacen 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 945.000,- Kč
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3. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V003
Fiche č. 2 - B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu
- vyhlášena 19.12.2018
- ukončení příjmu žádostí 22.2.2019
- k podpoře byly vybrány 2 projekty v celkové výši alokace MAS – 340.000,- Kč
- během administrativní kontroly a po podpisu Dohody byl ukončen 1 projekt – 285.000,- Kč
- zbývá k proplacení 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 55.000,- Kč
B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit
Tuto Fichi naplňují projekty přihlášené do Výzev MAS z PRV:
1. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V001
Fiche č. 1 - B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit
- vyhlášena 26.1.2018
- ukončen příjem žádostí 28.3.2018
- k podpoře bylo vybráno 9 projektů v celkové výši alokace MAS – 3.190.520,- Kč
- během administrativní kontroly a po podpisu Dohody byly ukončeny 2 projekty – 369.720,- Kč
- aktuálně proplacené 5 projekty v celkové výši alokace MAS – 2.351.000,- Kč
- zbývá proplatit 2 projekty v celkové výši alokace MAS – 441.800,- Kč
3. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V003
Fiche č. 1 - B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit
- vyhlášena 19.12.2018
- ukončení příjmu žádostí 22.2.2019
- k podpoře bylo vybráno 13 projektů v celkové výši alokace MAS – 4.673.300,- Kč
- během administrativní kontroly a po podpisu Dohody byly ukončeny 2 projekty – 599.500,- Kč
- aktuálně proplaceno 9 projektů v celkové výši alokace MAS 3.484.200,- Kč
- zbývá proplatit 2 projekty v celkové výši alokace MAS 549.400,- Kč
B.1.4: Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS Podbrdsko
Tuto Fichi naplňují projekty přihlášené do Výzev MAS z PRV:
1. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V001
Fiche č. 3 - B.1.4: Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS Podbrdsko
- vyhlášena 26.1.2018
- ukončen příjem žádostí 28.3.2018
- k podpoře bylo vybráno 7 projektů v celkové výši alokace MAS – 3.282.786,- Kč
- během administrativní kontroly a po podpisu Dohody byly ukončeny 2 projekty – 1.615.086,- Kč
- aktuálně proplaceno 5 projektů v celkové výši alokace MAS – 1.636.189,- Kč
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2. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V002
Fiche č. 3 - B.1.4: Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS Podbrdsko
- vyhlášena 29.6.2018
- ukončení příjmu žádostí 27.7.2018
- k podpoře 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 214.875,- Kč
- proplacen 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 175.500,- Kč
3. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V003
Fiche č. 3 - B.1.4: Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS Podbrdsko
- vyhlášena 19.12.2018
- ukončení příjmu žádostí 22.2.2019
- k podpoře 5 projektů v celkové výši alokace MAS – 1.198.925,- Kč
- během administrativní kontroly a po podpisu Dohody byly ukončeny 3 projekty – 757.925,- Kč
- aktuálně proplacen 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 374.483,- Kč
- zbývá proplatit 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 58.500,- Kč
B.1.5: Podpora zaměstnanosti produktivního obyvatelstva
1. Výzva MAS PODBRDSKO – OPZ - Prorodinná opatření I. (č. 081/03_16_047/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 13.4.2017
- ukončen příjem žádostí 15.5.2017
- podpořeny 3 projekty na podporu příměstských táborů ve výši 1.615.562,50 Kč
3. Výzva MAS PODBRDSKO - OPZ - Prorodinná opatření II. (č. 351/03_16_047/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 29.1.2018
- ukončen příjem žádostí 28.2.2018
- doporučeny 3 projekty na podporu příměstských táborů ve výši 1.380.076,25 Kč
4. Výzva MAS PODBRDSKO – OPZ - Prorodinná opatření III. (č. 797/03_16_047/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 28.2.2019
- ukončen příjem žádostí 5.4.2019
- doporučeno 6 projektů na podporu příměstských táborů ve výši 2.940.712,50 Kč
Podpořeni jsou žadatelé z řad neziskových organizací, škol a obcí. Projekty jsou již v plné fyzické
realizaci. Na celém území MAS úspěšně probíhají v letních měsících příměstské tábory pro naše děti a
jako podpora rodičů, kteří potřebují chodit do zaměstnání. Tematicky jsou tábory velmi kreativní a
hojně navštěvované. Realizace příměstských táborů je zabezpečena do 31.12.2022.
V rámci ŽOZ na počátku roku 2019 bylo požádáno o navýšení alokace na realizaci příměstských táborů
na území MAS.
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Aktivity na podporu zaměstnanosti formou rekvalifikací apod. řešena nebyla. Vše vykomunikováno
s ŘO OPZ. Důvodem je nízká nezaměstnanost a také dle informace ÚP Příbram jsou rekvalifikace
podporovány hojně napřímo z ÚP.
C.1.1: Zlepšení stavu a funkční rozvoj místních komunikací včetně doprovodné infrastruktury a
jejich údržba
3. Výzva MAS z IROP - „3.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro cyklodopravu“
(č. 202/06_16_038/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 10.10.2018
- ukončení příjmu žádostí 14.12.2018
- do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel
Žádostí o změnu Strategie MAS bude přesunuta alokace z tohoto opatření na podporu vzdělávání, tj.
na opatření A.1.1. Žádost o změnu je nyní MAS administruje.
C.1.2: Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
C.1.3: Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
C.2.1: Dořešení systému efektivní ekologické likvidace odpadních vod na území MAS Podbrdsko
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
C.2.2: Dobudování vodovodní sítě na území MAS Podbrdsko
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
C.3.1: Podpora zavedení internetu na dosud nepokrytá místa v obcích
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
C.3.2: Vytvoření informačních systémů obcí
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
D.1.1: Podpora rozvoje základních služeb (ubytování, stravování)
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
D.1.2: Podpora rozvoje doplňkových služeb cestovního ruchu
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
D.1.3: Řízení a organizace cestovního ruchu na území MAS Podbrdsko
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
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D.2.1: Realizace nových příležitostí pro rozvoj CR
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
D.2.2: Propagace obcí i území MAS Podbrdsko jako celku (společný management rozvoje CR)
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
D.2.3: Podpora tvorby společných balíčků a produktů cestovního ruchu
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
E.1.1: Ochrana životního prostředí
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
E.1.2: Ochrana a údržba veřejné zeleně
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány. Schválena ŽOZ SCLLD - přidání OPŽP do Strategie MAS
v roce 2018.
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně (č. 039/05_18_128/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 7.3.2019
- ukončení příjmu žádostí 25.9.2019
- alokace Výzvy MAS - 5.040.000,- Kč
- nepřihlášen žádný projekt
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2 (č. 113/05_18_128/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 22.10.2019
- ukončení příjmu žádostí 6.1.2020
- alokace výzvy – 5.040.00,-Kč
- podpořeno 5 projektů na veřejnou zeleň v celkové výši CZV 4.410.105,09 Kč (z toho příspěvek EU
2.646 063,03 Kč). Právní akty pro tyto projekty byly vydány v průběhu měsíce října a listopadu 2020.
Dva žadatelé se rozhodli během roku 2021 projekt nerealizovat a požádali o jeho ukončení. Oba
projekty byly ze strany ŘO OPŽP ukončeny.
E.1.3: Péče o krajinu - podopatření - E.1.3.1 - PRV, Fiche č. 4 - Neproduktivní investice v lesích
Tuto Fichi naplňují projekty přihlášené do Výzev MAS z PRV:
1. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V001
Fiche č. 4 - E.1.3: Péče o krajinu
- vyhlášena 26.1.2018
- ukončen příjem žádostí 28.3.2018
- podpořeny 2 projekty v celkové výši alokace MAS – 875.721,- Kč
- proplaceny 2 projekty v celkové výši alokace MAS – 875.476,- Kč
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3. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V003
Fiche č. 4 - E.1.3: Péče o krajinu
- vyhlášena 19.12.2018
- ukončení příjmu žádostí 22.2.2019
- podpořen 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 290.000,- Kč
E.1.3: Péče o krajinu - podopatření - E.1.3.2 - OPŽP - Protierozní opatření
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány. Schválena ŽOZ SCLLD - přidání OPŽP do Strategie MAS
v roce 2018.
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření (č. 028/05_18_127/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 7.3.2019
- ukončení příjmu žádostí 25.9.2019
- alokace Výzvy MAS - 4.960.000,- Kč
- nepřihlášen žádný projekt
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření 2 (č. 090/05_18_127/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 22.10.2019
- ukončení příjmu žádostí 6.1.2020
- alokace Výzvy MAS - 4.960.000,- Kč
- nepřihlášen žádný projekt
- pro složitost Pravidel OPŽP již další výzvu neplánujeme!
E.2.1: Zajištění likvidace odpadů a zabezpečení možnosti třídění odpadů
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
E.2.2: Odstranění starých ekologických zátěží
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
E.2.3: Podpora realizace ekologické osvěty
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
E.2.4: Efektivní hospodaření s energiemi
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí
MAS nerealizuje klíčový projekt.

Zpracovala kancelář MAS Podbrdsko, dne 15.1.2022
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