ZPRÁVA O REALIZACI SCLLD MAS PODBRDSKO 1.1.-30.6.2019
podáno přes portál CSSF 17.7.2019

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 vyhlášeny všechny výzvy MAS 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 vyhlášeny všechny výzvy MAS 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 vyhlášeny všechny výzvy MAS 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., vybrány projekty na zbudování
zázemí pro sociální služby na území MAS. Projekty ve sledovaném období dokončily realizaci a otevřely
se veřejnosti. Zároveň byly průběžně podávány závěrečné ŽOP a ZOR.
+ podopatření - A.1.2.2 - OPZ - sociální služby
Výzva MAS z OPZ - Podpora sociálních služeb I.
Projekt Farní charity Příbram započal realizaci 1.6.2018 a v rámci projektu bude zabezpečena po dobu
3 let na území MAS terénní sociální služba SAS. Tuto službu Farní charita bude zároveň provozovat ve
3 zázemích, které jsou zbudovány díky výše uvedené výzvě MAS z IROP. Čtvrté zázemí poskytlo město
Rožmitál pod Třemšínem z vlastních zdrojů.
Informace o změnách ISg
Na podzim 2018 byla konzultována v území MAS, s poskytovateli sociálních služeb, se zájemci o
realizaci příměstských táborů a se statutárním orgánem MAS (správní radou) Změna Strategie MAS
Podbrdsko ve finančním plánu OPZ. MAS Podbrdsko jako jedna z vybraných MAS dle informace OPZ
mohla navýšit alokaci MAS na základě předložené změny finančního plánu a dle sebraných
projektových záměrů. MAS zkonzultovala tuto změnu s ŘO OPZ a fin. plán OPZ, resp. alokace OPZ, byl
naplánován navýšit o 5.mil. Kč. Tato Změna SCLLD byla schválena ŘO dne 19.2.2019.
Změna SCLLD v IROP - podána 21.2.2019 na ŘO IROP. Jedná se o úpravu finančního plánu IROP a o
indikátory. MAS byla tato změna vrácena k přepracování a vše je ještě v jednání. Zdržení je ze strany
MAS - priorita bylo odeslání Zprávu o evaluaci a dokončení Výzev MAS.
Opatření při neplnění ISg
Nositeli IN nebyla uložena žádná nápravná opatření.
Popis evaluačních aktivit nositele IN
MAS Podbrdsko ve sledovaném období připravila, detailně zpracovala a odeslala Evaluační zprávu Midterm evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PODBRDSKO
2014-2020. Tato Zpráva byla schválena Dozorčí radou MAS dne 24.6.2019 a odeslána na MMR dne
28.6.2019.
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.
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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.
Od září 2015 se pořádají místní akční skupinou Podbrdské farmářské a
řemeslné trhy v Rožmitále a Březnici, jejichž tradice pokračuje dosud.
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.
Realizace Strategie MAS Podbrdsko úspěšně pokračuje. Veškeré informace jsou uveřejněny na webu
www.maspodbrdsko.cz.
Doplňující informace
x
Informace o problémech v realizaci ISg
Za sledované období problémy neidentifikujeme.
Informace o potencionálních rizicích realizace ISg
Za sledované období rizika neidentifikujeme.

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
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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 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.
Nově byla v roce 2018 přijata dvě opatření na podporu životního prostředí z OPŽP, resp. podpora
protierozních opatření a zeleně v obcích.
Veřejnost je informována o činnosti MAS a realizaci SCLLD v regionálním tisku či na nových webových
stránkách www.maspodbrdsko.cz.
Přehled vyhlášených výzev
3. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V003
- vyhlášena 19.12.2018
- ukončení příjmu žádostí 22.2.2019
- výzva vyhlášena na alokaci MAS - 7 mil. Kč
- podpořeno 21 projektů ve výši alokace 6,5 mil. Kč
- projekty předány na RO SZIF dne 17.5.2019
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.
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
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
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Informace o věcném pokroku v realizaci Strategie k 30.6.2019
pozn.: červeně označená jsou opatření, na která jsou vyčleněny alokace v Programových rámcích
Strategie MAS Podbrdsko - IROP, PRV, OPZ a OPŽP
pozn.: modře označeny jsou nové aktivity, které půjde realizovat přes článek 20 v PRV
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
- výzva vyhlášena na alokaci MAS - 10,122 mil. Kč
- z 2. Výzvy MAS v IROP - podpořeny 4 projekty na infrastrukturu v základních školách ve Věšíně,
Březnici, Chrašticích a v Rožmitále pod Třemšínem.
- celkový objem způsobilých výdajů = 9.210.644,10 Kč
V ZŠ Březnice budou zbudovány a vybaveny učebny fyziky, kovodílny, dřevodílny a cvičné kuchyňky.
Cílem projektu v ZŠ Chraštice je vybudování a vybavení odborných učeben, které vzniknou v
nevyužívané přízemní budově v areálu ZŠ. Nové učebny budou určeny pro praktickou výuku
řemeslných dílenských prací a výuku s digitálními technologiemi, dále zde bude příruční sklad materiálu
a kabinet pro vyučující pedagogy, sociální zařízení a šatna.
V ZŠ Rožmitál pod Třemšínem budou díky projektu vybudovány odborné učebny - matematika,
zeměpis a technická učebna.
4. Výzva MAS z IROP – Infrastruktura pro vzdělávání č. II
- tato výzva bude připravovat na podzim 2019, příp. v zimě 2020, na základě schválené ŽOZ Strategie
MAS
- alokace Výzvy MAS = 6.861.606,- Kč
Vlivem kurzového rozdílu bude odebrána část alokace MAS na IROP - 1 560 462,70 Kč
A.1.1: Stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území MAS Podbrdsko
Podporu MŠ a ZŠ upravuje NOVÝ článek 20 v PRV:
4. Výzva MAS z PRV na článek 20 bude vyhlášena na jaře 2020
- alokace Výzvy MAS = 4.500.000,- 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 Farní charity Příbram ve výši 3.780.825,- Kč
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Farní Charita Příbram bude díky podpoře svého projektu Rozvoj sociálních služeb na území MAS
Podbrdsko ve výzvě MAS Podbrdsko z Operačního programu zaměstnanost poskytovat sociální služby
tedy na celém území MAS Podbrdsko! Primární zaměření sociálních pracovníků bude 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 dojde 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 Farní charity
Příbram.
5. Výzva MAS PODBRDSKO - OPZ - Podpora sociálních služeb II. – V ŘEŠENÍ!!!
- tato výzva bude připravovat v srpnu/září 2019
- vyhlášení – září 2019
- ALOKACE VÝZVY MAS – 5,9 mil. Kč
- doba realizace 1.11.2019 – 31.12.2022
- nový projekt - fakultativní služba (doprava pro klienty - k lékaři, na úřad, atd. + aktivizace klientů a
podpora neformální péče) a podpora odlehčovací služby
+ návazné aktivity na soc. služby I. = sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
A.1.3: Rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány – dovoluje NOVÝ článek 20 v PRV
Podporu kulturních a spolkových zařízení, vč. knihoven, upravuje NOVÝ článek 20 v PRV:
4. Výzva MAS z PRV na článek 20 bude vyhlášena na jaře 2020
- alokace Výzvy MAS = 4.500.000,- Kč
A.2.1: Příprava pozemků určených pro bydlení, včetně zasíťování
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.
A.2.2: Péče o vzhled obcí
V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány – dovoluje NOVÝ článek 20 v PRV
Podporu veřejných prostranství vč. herních prvků upravuje NOVÝ článek 20 v PRV:
4. Výzva MAS z PRV na článek 20 bude vyhlášena na jaře 2020
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- alokace Výzvy MAS = 4.500.000,- Kč
A.3.1: Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí (mikroregionální význam)
Podporujeme komunitní život v regionu - pořádáme 2x v roce Podbrdský farmářský a řemeslný trh,
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 financování doporučeno 2 projekty v celkové výši alokace MAS – 425.000,- 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 financování doporučeno 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 1.000.000,- Kč
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 financování doporučeno 2 projekty v celkové výši alokace MAS – 340.000,- 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
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- ukončen příjem žádostí 28.3.2018
- k financování doporučeno 8 projektů v celkové výši alokace MAS – 2.980.520,- 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 financování doporučeno 13 projektů v celkové výši alokace MAS – 4.673.300,- 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
- 5 projektů v celkové výši alokace MAS – 1.667.770,- Kč
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
- 1 projekt v celkové výši alokace MAS – 214.875,- 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 financování doporučeno 5 projektů v celkové výši alokace MAS – 1.198.925,- 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
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- 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.
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
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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.
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
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
- vybrány 2 projekty na realizaci naučných stezek v lesích
- celková výše alokace MAS na vybrané projekty – 875.721,- Kč
3. Výzva MAS z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V003
Fiche č. 4 - E.1.3: Péče o krajinu
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- vyhlášena 19.12.2018
- ukončení příjmu žádostí 22.2.2019
- vybrány 1 projekt na realizaci naučných stezek v lesích
- celková výše alokace MAS na vybraný projekt – 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
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: Jana Filinová, ředitelka kanceláře a vedoucí pro realizaci SCLLD, dne 15.7.2019
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