ZPRÁVA O REALIZACI SCLLD MAS PODBRDSKO 1.1.-30.6.2017
podáno přes portál CSSF dne 16.7.2017, oprava odeslána dne 30.8.2017

HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY
Rovné příležitosti a nediskriminace
Členové orgánů MAS jsou nominováni bez ohledu na pohlaví, rasu, jazyk, víru, barvu pleti, politické či
jiné smýšlení a národní či sociální původ.
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)
Princip rovných příležitostí je zabezpečen a přijat ve všech stádiích realizace a naplňování SCLLD.
Princip rovnosti příležitostí je zakotven do kritérií pro výběr projektů u adekvátních opatření.
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. Princip rovných příležitostí je zabezpečen a přijat ve
všech stádiích realizace a naplňování SCLLD. Princip rovnosti příležitostí je zakotven do kritérií pro
výběr projektů u adekvátních opatření.
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Kvalitní podmínky pro život obyvatel je nejvíce priorizovaný 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.
Nejvíce se toto týká rozvoje zázemí pro volnočasové aktivity a spolkovou činnost, která s rozsahem a
kvalitou nabídky volnočasových aktivit jednoznačně souvisí. V této oblasti je důležitá také podpora
sportovních, kulturních a společenských akcí, sociální vybavenost a bezpečnost dopravy.

REALIZACE SCLLD
Informace o dosažených synergických efektech
K žádným synergickým efektům ve sledovaném období nedošlo.
Informace o změnách ISg
Za sledované období jsme do 30.6.2017 změnu Strategie MAS Podbrdsko nepodávali.
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Opatření při neplnění ISg
Nositeli IN nebyla uložena žádná nápravná opatření.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP
V současné době po půl roce realizace SCLLD z našeho pohledu není nutno provádět evaluaci. Evaluace
proběhne na konci roku 2017. Vyhodnotíme realizaci SCLLD za celý rok 2017.
Shrnutí pro veřejnost
MAS Podbrdsko je nezávislé společenství lidí, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a
veřejné správy (obcí, svazků obcí, apod.), kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Území MAS
Podbrdsko je definováno na přirozené území Březnicka, Rožmitálska a Milínska, je tvořeno katastry 37
obcí s cca 18.000 obyvateli.
MAS Podbrdsko pracovala na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD, od
začátku roku 2014. SCLLD mapuje aktuální stav regionu, potřeby lidí, obcí, organizací, firem na území
MAS Podbrdsko. Pro budoucí rozvoj regionu je tvorba tohoto dokumentu nezbytná a klíčová. SCLLD je
základním rozvojovým dokumentem, který stanovuje dlouhodobé cíle venkovské oblasti Podbrdska a
základní směry činností, jimiž chce MAS Podbrdsko k dosažení těchto cílů přispět. Zároveň SCLLD
shrnuje potřeby regionu a jsou zde naznačeny možné zdroje financování vytyčených priorit.
Valnou hromadou MAS Podbrdsko byla dne 12.1.2016 schválena Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Podbrdsko 2014-2020 a následně 29.1.2016 odeslána k hodnocení na
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Proces hodnocení trval téměř celý rok 2016. Oficiální potvrzení
schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016 depeší z MS2014+. Schválená verze Strategie
MAS Podbrdsko je se všemi přílohami uveřejněna na webu MAS Podbrdsko - www.maspodbrdsko.cz.
V roce 2017, resp. v 1. polovině roku 2017 jsme vyhlásili 1. Výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu:
Prorodinná opatření I. z OPZ. Dále probíhala tvorba/ příprava Interních postupů MAS ze všech OP IROP, PRV a OPZ, připravovali jsme a konzultovali fiche PRV s preferenčními kritérii a 1. výzvu PRV.
Připravovali jsme vyhlášení další výzvy z OPZ na podporu sociálních služeb na území MAS, která bude
vyhlášena v průběhu září, ev. října, 2017. Zaměstnanci MAS se zúčastňovali seminářů pořádaných ŘO
OP, konzultací s ŘO a také předávání praxe s ostatními MAS.
Doplňující informace
x
Informace o problémech v realizaci ISg
Vzhledem ke složitosti celé administrace Výzev MAS je hlavním problémem v realizaci a naplňování
SCLLD nedostatek finančních prostředků na mzdové náklady a tím pádem nedostatek projektových
manažerů (ideální představa pro každý OP jeden úvazek). V současné době pracují v MAS zaměstnanci
celkem na 2,5 úvazku. Režie MAS na roky 2016-2023 dovolují zaměstnat pouze 2,5 úvazku na veškeré
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činnosti spojené s chodem MAS, to je ale při celkovém objemu práce v MAS velmi nedostatečné.
Nedostatečné je i jejich mzdové ohodnocení, které si můžeme dovolit platit z režií, abychom vše
ufinancovali do roku 2023. Administrace Výzev MAS je stejná u menší nebo u větší MAS, ale menší MAS
má malý objem prostředků na režie.
Přijatá opatření/ návrh:
1) Zvýšení alokace na režie 4.2 MAS Podbrdsko, což nepředpokládáme.
2) Administrativní pracovnice, která pracuje v MAS 1 rok, správní rada rozhodla přendat na pozici
projektová manažerka. V současné době vykonává zároveň i práci asistentky, než zaměstnáme na cca
0,5 úvazek administrativního pracovníka, jako podporu pro vedoucího pro realizaci SCLLD a projektové
manažery. Nedostatek financí na mzdy lze řešit formou založení fondu s příspěvky od obcí v území
MAS. Jednáme o dalších možnostech.
Informace o potencionálních rizicích realizace ISg
Rizika:
- proces administrace Výzev MAS pro jednotlivé OP je složitý a při současném nedostatečném
personálním obsazení MAS není možné stihnout vše v termínech naplánovaných v roce 2016 při tvorbě
SCLLD
(eliminace rizika: přijetí dalšího pracovníka do kanceláře MAS, změna SCLLD a termínů vyhlašování
výzev)
- stále nová aktualizace pravidel v jednotlivých OP
(eliminace rizika: MAS neovlivní, je to na komunikaci mezi ŘO OP a NS MAS)
- nevyčerpání financí nastavených ve finančním plánu v roce 2017
(eliminace rizika: změna SCLLD a převedení finančních prostředků do roku 2018)
- tvorba SCLLD probíhala v letech 2014+2015, dokončení v roce 2016, a potřeby v regionu v roce 2017
jsou již jiné, je nutno s tímto počítat ve Výzvách MAS a znovu vše v regionu vykomunikovat s veřejností
tak, aby Výzvy MAS odpovídaly reálným potřebám v regionu v současné době (př. pravděpodobně
nebudeme moci vyhlásit výzvu na podporu zaměstnanosti, protože v současné době je
nezaměstnannost na min. hranici)
(eliminace rizika: nová vyjednání o potřebách regionu na území MAS se zástupci potencionálních
žadatelů do Výzev MAS, změna SCLLD předběžné domluvy s ŘO OPZ, případně Žádost o změnu SCLLD)

STRATEGIE
Popis IN
MAS Podbrdsko je nezávislé společenství, které vzniklo v roce 2006 a působí na území Březnicka,
Rožmitálska a Milínska. Území MAS je tvořeno katastry 37 obcí s cca 18.000 obyvateli.
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
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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. Veškeré získané podněty a podklady byly podrobeny pečlivé analýze a
zapracovány do strategie. Z hlediska tvorby SCLLD byla použita pro hodnocení důležitosti analytických
výroků a pro priorizaci opatření návrhové části inovativní bodovací metoda, která umožnila stanovení
priorit SCLLD a zajistila logickou provázanost analytické a návrhové části SCLLD. Subjekty působící na
území MAS byly v období zpracovávání strategie vyzvány k předkládání
projektových záměrů. Program rozvoje venkova, IROP a OPZ jsou hlavními zdroji podpory pro území
MAS Podbrdsko.
SCLLD MAS Podbrdsko je především zaměřena na opatření pro rozvoj sociálních služeb, vzdělávání,
bezpečná doprava, zemědělské a nezemědělské činnosti a na podporu zaměstnanosti.
Veřejnost je informována o činnosti MAS a realizaci SCLLD v regionálním tisku, elektronickým
občasníkem, na webových stránkách www.maspodbrdsko.cz aj.
Přehled vyhlášených výzev
1. Výzva MAS Podbrdsko - Prorodinná opatření I. (č. 081/03_16_047/CLLD_16_01_036)
- vyhlášena 13.4.2017
- ukončen příjem žádostí 15.5.2017
- předáno na ŘO OPZ k závěrečnému ověření 10.7.2017
- Výběrovou komisí MAS vybrány k financování 3 projekty, Správní rada MAS tento výběr potvrdila na
svém zasedání 7.7.2017
- doporučené projekty v celkové výši 1.663 mil. Kč
Do Výzvy MAS Podbrdsko - Prorodinná opatření I. se přihlásilo pět projektů na příměstské tábory na
území MAS a jeden projekt na dětskou skupinu.
Kancelář MAS zhodnotila přijaté Žádosti o podporu v úvodním hodnocení Formálních náležitostí a
přijatelnosti. Dále byly Žádosti, které prošly hodnocením Formálních náležitostí a přijatelnosti,
vyhodnoceny Výběrovou komisí dle hodnotících kritérií. Správní rada MAS potvrdila výběr projektů,
které doporučila Výběrová komise, a poté byly vybrané Žádosti zaslány na Řídící orgán Operačního
programu zaměstnanost, který vše zkontroloval a poslal vybraným žadatelům vyjádření.
V této Výzvě MAS budou podpořeny tři Žádosti o podporu příměstských táborů. Dva žadatelé bohužel
nesplnili formální či věcné hodnocení a z hodnocení byly vyřazeni. Dětská skupina byla stažena
žadatelem z hodnocení z osobních důvodů.
Informace o věcném pokroku v realizaci Strategie
V období 1.1. - 30.6.2017 nebyly podpořeny žádné integrované projekty. Financování je ve sledovaném
období u všech opatření nula - viz tab. financování.
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MAS Podbrdsko za 1. pololetí 2017 kompletně připravila vše pro administraci 1. Výzvy z OPZ (Interní
postupy a s nimi související dokumenty, znění výzvy, přílohy výzvy, etické kodexy aj.). MAS uspořádala
seminář pro potencionální žadatele v 1. Výzvě MAS a intenzivně konzultovala připravované Žádosti o
podporu, které se do výzvy přihlásily.
Zároveň probíhalo jednání na úrovni obcí a s potencionálními žadateli z řad poskytovatelů sociálních
služeb kvůli přípravě 2. Výzvy MAS na podporu a rozvoj sociálních služeb na území MAS. Připravuje se
znění výzvy a přílohy, probíhá konzultace s ORP Příbram, Krajským úřadem Středočeského kraje a s ŘO
OPZ.
Obdobný proces jako s přípravou výzvy OPZ na sociální služby probíhal proces přípravy výzvy IROP na
podporu infrastruktury pro sociální služby (konzultace s KÚ Středočeského kraje či jednání na úrovni
obcí). Z hlediska složitosti přípravy výzvy je proces pomalejší ve srovnání s výzvou OPZ.
Interní postupy IROP je nutno zaslat ke schválení na ŘO IROP.
PRV - probíhala příprava všech čtyřech Fichí a konzultace o nastavení preferenčních kritérií se SZIF. Je
připraveno znění výzvy PRV na podporu 4 Fichí a povinné přílohy. Jsou připraveny Interní postupy pro
PRV s přílohami.
Se SZIF během května a června 2017 vyjednáno, že nebude Výzva MAS z PRV vyhlášena do 30.6.2017,
ale vše bude připraveno k vyhlášení avíza výzvy. Výzva MAS bude vyhlášena v prosinci 2017, finance
rozděleny do 4 Fichí budou součtem finančního plánu z roku 2017 + 2018, resp. na 1/2 alokace MAS z
PRV.
IROP - vzdělávání
- proběhlo setkání s řediteli největších ZŠ na území MAS na téma nastavení Výzvy MAS na podporu
vzdělávání; další setkání proběhne na podzim 2017
ŠABLONY - v průběhu období rozesílány emailem školám na území MAS novinky k šablonám I. a zároveň
informace k šablonám II., setkání s řediteli škol
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí
MAS nerealizuje klíčový projekt.
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