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Strategie
Popis integrovaného nástroje: Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat
přitažlivost a konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podpořit
podnikatelské prostředí a zajistit ochranu krásné přírody Pošumaví."
Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:
1. Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova,
dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání.
2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost
zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS
Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské
činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví.
3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a
zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a
katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy
dopravy.
4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet
podmínky pro spolupráci základních a středních škol pro uplatňování mladých
pracovních sil na venkově, podporovat spolupráci firem, škol.
5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční
spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů
dobré praxe.
Přehled vyhlášených výzev:

Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:
OPZ:
V daném období nebyla realizována žádná výzva OPZ.
IROP:
a) Výzva IROP č. 19 MAS Pošumaví - ZŠ a MŠ
Číslo výzvy: 442/06_16_075/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 28.2.2020 - 30.4.2020
Alokace na výzvu (CZV): 13.800.000 Kč
Registrované projekty: 10
Vybrané projekty: probíhá hodnocení a výběr projektů na straně MAS
2) Výzva IROP č. 20 MAS Pošumaví - Kulturní památky
Číslo výzvy: 068/06_16_073/CLLD_15_01_271
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Termín výzvy: 28.2.2020 - 31.5.2020
Alokace na výzvu (CZV): 4.000.000 Kč
Registrované projekty: 1
Vybrané projekty: probíhá hodnocení a výběr projektů na straně MAS
PRV
a) PRV - výzva č. 4 MAS Pošumaví
Číslo výzvy: 15/000/00000/232/000110/V004
Termín výzvy: 20.2. - 20.4.2020
Alokace na výzvu: 39 040 076,- Kč
Vyhlášené fiche: 9
Přijaté projekty: 64
Registrované projekty: 0
Vybrané projekty v hodnotě: 0
U projektů proběhla na MAS administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. 2 projekty
byly vyřazeny z důvodu realizace projektu mimo území MAS Pošumaví. 1 projekt byl
ukončen žadatelem, z důvodu neschválení jeho realizace na zasedání zastupitelstva
obce. Dne 25.6.2020 si Výběrová komise rozlosovala projekty k věcnému hodnocení. V
současné době ještě probíhá věcné hodnocení, 30.7. 20
20 bude na dalším jednání Výběrové komise dle bodového hodnocení sestaveno
pořadí projektů. Dne 6.8. proběhne výběr žádostí o dotaci Výkonnou radou a 20.8.
2020 bude registrace na RO SZIF České Budějovice.
Dosud vyhlášené výzvy v rámci realizace SCLLD do 30.6.2020
OP Zaměstnanost
1. výzva č. 029/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních
služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně
prorodinných opatření (alokace 6.489.000Kč
2. výzva č. 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi (alokace 4.326.000Kč).
3. výzva č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních
služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace
9.270.000 Kč)
4. výzva č. 751/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních
služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace
5.833.097 Kč)
5.výzva č B40/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb
pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 3.888.847 Kč)
PRV
1. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V001 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9
(alokace
18.833.980 Kč)
2. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V002 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9
(alokace
25.199.220 Kč)
3. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V003 zaměřená na fiche č. 2, 5, 6, 7,8 a 9
(alokace 15.709.140 Kč)
IROP
1. výzva č. 009/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 5.985.000
Kč)
2. výzva č. 013/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 20.000.000
Kč)
3. výzva č. 048/06_16_075/CLLD_15_01_271 Školy (alokace 6.000.000 Kč)
4. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Územní studie (alokace 1.000.000 Kč)
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5. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Mateřské školy (alokace 3.000.000 Kč)
6. výzva č. 019/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace
1.900.000 Kč)
7. výzva č. 091/06_16_038/CLLD_15_01_271 Bezpečnost osob v dopravě (alokace
13.400.000 Kč)
8. výzva č. 088/06_16_072/CLLD_15_01_271 Mobilita sociálních služeb (alokace
3.315.789 Kč)
9. výzva č. 120/06_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace
30.000.000 Kč)
10. výzva č. 053/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.210.520
Kč)
11. výzva č. 065/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace
3.300.000 Kč)
12. výzva č. 034/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 10.000.000
Kč)
13. výzva č. 292/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 11.800.000 Kč)
14. výzva č. 100/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace
3.789.000 Kč)
15. výzva č. 104/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.000.000
Kč)
16. výzva č. 108/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 6.000.000
Kč)
17. výzva č. 059/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 11.500.5000
Kč)
18. výzva č. 239/09_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace
5.800.000 Kč)
19. výzva č. 442/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 13.800.000 Kč)
20. výzva č. 068/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 4.000.000
Kč)
Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované
strategie:

MAS Pošumaví ve sledovaném období vyhlásila výzvy k přijmu projektových žádostí do
téměř všech programových rámců a jejich opatření.
V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:
IROP
1. Požární zbrojnice - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MFPCO)
2. Kulturní památky - 4 projekty (1 projekt stav PP42 - projekt finančně ukončen ze
strany MF-PCO, 1 projekt PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PN25 žádost nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění, 1 projekt stav
PN40a - projekt nedokončen - ukončen ze strany příjemce)
3. Školy - 3 projekty (2 projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MFPCO, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen příjemcem)
4. Územní studie - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen
ze strany MF-PCO)
5. Mateřské školy - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen
ze strany MF-PCO)
6. Technika pro JSDHO - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF
-PCO)
7. Bezpečnost osob v dopravě - 3 projekty (1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické
realizaci, 2 projekty PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
8. Mobilita sociálních služeb - 5 projektů (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně
ukončen ze strany MF-PCO)
9. Rozvoj sociálních služeb - 2 projekty (2 projekty stav PP30 - projekt s právním aktem
o poskytnutí/převedení podpory)
10. Sociální podnikání - 1 projekt (1 projekt stav PN40a projekt nedokončen-ukončen
příjemcem)
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11. Technika pro JSDHO - 5 projektů (4 projekty stav PP30 - projekt s právním aktem o
poskytnutí/převodu podpory, 1 projekt stav PP40 - projekt fyzicky ukončen)
12. Kulturní památky - 1 projekt (1 projekt stav PP30 - projekt s právním aktem o
poskytnutí/převedení podpory)
13. ZŠ a MŠ - 5 projektů (4 projekty ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o
poskytnutí/převodu podpory, 1 projekt ve stavu PP40 - projekt fyzicky ukončen)
14. Technika pro JSDHO - 3 projekty (všechny projekty stav PP30 - projekt s právním
aktem o poskytnutí/převedení podpory)
15. Sociální podnikání - nerealizováno
16. Požární zbrojnice - 1 projekt (projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o
poskytnutí/převedení podpory)
17. Kulturní dědictví - 1 projekt (projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o
poskytnutí/převedení podpory)
18. Rozvoj sociálních služeb - nerealizováno
19. ZŠ a MŠ - 10 projektů (všechny ve stavu PP21 - žádost o podporu splnila formální
náležitosti a podmínky přijatelnosti)
20. Kulturní památky - 1 projekt (ve stavu PP21 - žádost o podporu splnila formální
náležitosti a podmínky přijatelnosti)
V rámci IROP byla alespoň jednou vyhlášena všechna opatření, a v každém opatření
byl registrován alespoň 1 projekt. V opatření 1.3.1 Podpora vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel byl vybrán 14 projekt, žadatel však před
vlastní realizací žádost o dotaci zrušil.
PRV
Fiche 1 - čl. 17.1.a - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro
zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti
zemědělských podnikatelů
Přijato projektů celkem: 108
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 7
Schválené projekty k podpoře: 25
Dobrovolně ukončené projekty ze strany žadatelů u schválených projektů k podpoře: 2
Proplacené projekty: 16
Fiche 2 - čl. 17.1.b - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu
Přijato projektů celkem: 12
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 2
Schválené projekty k podpoře: 5
Proplacené projekty: 2
Fiche 3 - čl. 26 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně
zpracování lesnických produktů
Přijato projektů celkem: 22
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 2
Schválené projekty k podpoře: 4
Proplacené projekty: 2
Fiche 4 - čl. 19.1.b - Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské
ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově
Přijato projektů celkem: 14
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 5
Schválené projekty k podpoře: 2
Proplacené projekty: 2
Fiche 5 - čl. 14 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro
konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na
území MAS Pošumaví
Přijato projektů celkem: 6
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 1
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Schválené projekty k podpoře: 3
Proplacené projekty: 1
Fiche 6 - čl. 17.1.c - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě
jejich rekonstrukce a výstavby
Přijato projektů celkem: 9
Schválené projekty k podpoře: 4
Proplacené projekty: 2
Fiche 7 - čl. 25 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro
volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví
Přijato projektů celkem: 7
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 1
Schválené projekty k podpoře: 3
Proplacené projekty: 3
Fiche 8 - čl. 17.1.c - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně
obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení
Přijato projektů celkem: 9
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 1
Schválené projekty k podpoře: 3
Proplacené projekty: 2
Fiche čl. 19.3.1 b - Spolupráce Venkov 21. století
Přijato projektů celkem: 1
Schválené projekty k podpoře: 1
Proplacené projekty: 1
OP Zaměstnanost
1. Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství,
nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření - 2 projekty (oba stav PN23a žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení)
2. Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 2 projekty (2 projekty stav
PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci)
3. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného
poradenství, nízkoprahové služby - 4 projekty (
1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 2 projekty stav PP37 - projekt v plné
(fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN22 - žádost o podporu nesplnila formální
náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění)
4. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného
poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické
realizaci, 1 projekt stav PN23a - žádost o podporu splnila podmínky věcného
hodnocení)
5. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného
poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (oba projekty stav PP36 - projekt ve
fyzické realizaci)

Informace o pokroku v
není relevantní
realizaci klíčových intervencí:

Popis realizace ISg
Informace o dosažených
synergických efektech na
úrovni opatření resp.
podopatření integrované
strategie.:
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Informace o
podaných/schválených
změnách integrované
strategie.:

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám IS:

IROP:
Změna finančního plánu k 31.1.2020 - převod prostředků mezi opatřeními, v případě let
2018 a 2019 úprava finančního plánu na základě reálného objemu prostředků v
projektech podpořených z výzev MAS
REALIZACE STRATEGIE (změna podána dne 24.3.2020):
V průběhu sledovacího období došlo ke změně v členské základně MAS Pošumaví. Na
vlastní žádost vystoupili tito členové: Výrobně-obchodní družstvo Velký Bor (nedostatek
času k plnění povinností), Komunitní škola Kdyňsko, o.s. (plánovaný zánik tohoto
sdružení).
K dnešnímu dni má MAS Pošumaví 50 členů.
Dle Standardizace dochází každý rok k volbě členů do Výběrové komise. V roce 2020
došlo ke snížení počtu členů ze 13 na 9. Devět členů zůstává stejných jako v minulých
letech, čtyři členové se z důvodu nedostatku času rozhodli k ukončení činnosti ve
Výběrové komisi. Jsou to Bc. Markéta Vondrová, Mgr. Olga Kalčíková, Petr Klásek a
Ing. Eva Mašková. Z důvodu vyhlašování posledních výzev
z operačních programů se Valná hromada rozhodla pokračovat s devíti členy a
nehledat náhradu za čtyři členy, kteří odstoupili.
Opatření při neplnění ISg
uložená MMR-ORP/ŘO.:

Povinnosti jsou průběžně všechny plněny a nedošlo k žádnému opatření ze strany
řídících orgánů. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která se schází cca 1x za
měsíc (mimo období epidemiologických opatření), dozorčí rada, valná hromada a také
manažer SCLLD. Každý týden probíhají interní porady zaměstnanců a porady
zaměstnanců s vedením, kde je předkládán plán činnosti a plán plněn
í úkolů.
Relativním problémem bylo období epidemiologických opatření, které vedlo nutnosti
práce z domova většiny zaměstnanců a k omezeným možnostem interaktivní
spolupráce mezi nimi. Nicméně prostřednictvím komunikačních prostředků byl zajištěn
plynulý chod realizace SCLLD a na žadatele ani na kancelář MAS neměla tato
nestandardní situace faktické dopady.

Informace o potenciálních
rizicích realizace integrované
strategie a opatření k jejich
eliminaci:

V průběhu období, za nějž je tato zpráva vykazována, došlo k personálním změnám,
které ve svém důsledku nelze hodnotit jako rizikové, ale do určité míry ovlivňují
realizaci SCLLD. Manažerka CLLD v červnu začala čerpat mateřskou dovolenou a na
její místo byl jmenován nový manažer. Tato změna a nutnost převzetí celé agendy
nejsou úplně jednoduché, ale za přispění ostatních zaměstnanců bě
ží realizace SCLLD bez problémů dále. Zároveň na konci tohoto sledovacího období
došlo k přijetí nového zaměstnance na oblast IROP, který nahradí dosavadního
manažera na začátku příštího sledovacího období. Předávání agendy IROP je opět
potenciálním rizikem, nicméně vzhledem ke kvalifikaci nového manažera IROP
nepředpokládáme větší komplikace.
Největším rizikem realizace ISg je změna termínu realizace projektu ze strany žadatele
(většinou prodloužení). To může vést k následnému nedodržení naplnění indikátorů v
termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. Toto riziko nemůže MAS nijak ovlivnit,
protože je pouze na žadateli, jak se rozhodne k projektu přistupovat. Prodloužení
termínu umožňují pravidla a MAS proto není proti tomu
to riziku nijak chráněna.
Dalším rizikem je také ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Tyto projekty se
započítávají do následného zazávazkování, které pak nemůže MAS splnit - a bohužel
to MAS opět nemůže nijak ovlivnit.
Rizika jsou také v prodlužování termínů realizace ze strany žadatelů, které my
nemůžeme nijak ovlivnit.
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Zpráva o plnění ISg

Popis evaluačních aktivit
nositele IN:

Od ledna 2019 probíhalo zpracování střednědobé evaluace Strategie MAS Pošumaví,
která byla dne 13.6.2019 schválena valnou hromadou MAS a 17.6.2019 zaslána na
ŘO. Dne 27.6.2019 byla ŘO schválena.
Evaluace MAS Pošumaví probíhá shromažďováním podkladů a dat z vyhlašovaných
výzev a prostřednictvím komunikace v území.

Doplňující informace:

Nerelevantní

Shrnutí pro veřejnost:

V období od 1.1.2020 do 30.6.2020 vyhlásila MAS Pošumaví následující výzvy:
IROP:
1. ZŠ a MŠ - do této výzvy se přihlásilo 10 žádostí o podporu
2. Kulturní památky - do této výzvy se přihlásila jedna žádost o podporu
V současné době probíhá hodnocení a výběr projektů na straně MAS.
PRV:
Dne 20.2.2020 byla vyhlášena 4. výzva Programu rozvoje venkova, výše alokace byla
39 040 076 Kč. Vyhlášeno bylo všech 9 oblastí (Fichí) možné podpory. Celkem bylo
přijato od 10.3. 2020 do 20.4.2020 celkem 64 projektů, 3 byly vyřazeny v rámci
administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Následně Výběrová komise rozlosovala
projekty k věcnému hodnocení, které v současné době ještě
probíhá. Na dalším jednání Výběrové komise, na konci července, bude dle bodového
hodnocení sestaveno pořadí projektů. V srpnu proběhne výběr žádostí o dotaci
Výkonnou radou a registrace projektů žadateli na RO SZIF České Budějovice.
Projekt Spolupráce Venkov 21. století byl v březnu ukončen a proplacen.

Horizontální principy
Horizontální principy:

Horizontální principy rovných příležitostí a nediskriminace, rovných příležitostí mužů a
žen, udržitelný rozvoj jsou důležitými principy, které se prolínají všemi strategickými
oblastmi SCLLD MAS Pošumaví.
Horizontální principy v širším pojetí byly a jsou respektovány a pevně ukotveny ve
všech fázích přípravy, tvorby a procesu naplňování strategie. Dané principy jsou
prvořadým aspektem hodnotících kriterií projektů.
MAS zajišťuje žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na to o
jakou skupinu se jedná. Konzultuje žádosti o dotaci se všemi, kteří o konzultace mají
zájem buď v kanceláři MAS nebo přímo na místě možné realizace. Na semináře k
vyhlášeným výzvám jsou vítáni také všichni, kteří mají zájem v dané výzvě žádost přes
MAS podat.
Při realizaci projektů poskytuje MAS Pošumaví pomoc a konzultace všem žadatelům,
kteří o to projeví zájem.
MAS zajišťuje, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich
specifického zaměření promítnuty do všech specifických cílů SCLLD.
Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již
od přípravy tvorby integrované strategie.
V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných příležitostí a
nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly a
jsou zohledněny při tvorbě interních postupů, přípravě výzev, hodnocení projektů a v
rámci realizace samotných projektů.

Zaverzuj
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