Zpráva o plnění integrované strategie
Identifikace operace
Číslo zprávy

CLLD_15_01_271_05

Integrovaná strategie

Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.

Nositel

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Sledované období od

1. 7. 2018 0:00:00

Sledované období do

31. 12. 2018 23:59:59

Stav

Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy
Jméno

Markéta

Příjmení

Baštařová Janotová

Mobil

774411095

Telefon

774411095

Email

janotova@masposumavi.cz
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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.
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Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:
IROP:
a) Výzva IROP č. 9 MAS Pošumaví - Rozvoj sociálních služeb
Číslo výzvy: 120/06_16_072/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 27.7.2018 - 31.12.2018
Alokace na výzvu: 30 000 000,- Kč
Registrované projekty: 2 (v hodnotě cca 17 000 000,- Kč)
Vybrané projekty v hodnotě: projekty dosud nevybrány, probíhá forlmální hodnocení a hodnocení přijatelnosti
Opatření: 1.2.1: Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj
Zaměření: nákupem nebo rekonstrukcí řešit rozšíření kapacit pro sociální služby, úpravy prostor pro poskytování sociálních pobytových služeb a jejich vybavení, vytvoření
prostor pro sociální pracovníky, sociálně terapeutická dílna
b) Výzva IROP č. 10 MAS Pošumaví - Sociální podnikání
Číslo výzvy: 053/06_16_074/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 27.7.2018 - 12.10.2018
Alokace na výzvu: 3 210 520,- Kč
Registrované projekty: 1
Vybrané projekty v hodnotě: 1 projekt za 1 645 227,- (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou MAS)
Opatření: 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel
Zaměření: nákup nebo rekonstrukce potřebných prostor pro rozvoj kapacit sociálního podnikání, vybavení prostor sociálního podnikání pro poskytování nových služeb a
produktů
c) Výzva IROP č. 11 MAS Pošumaví - Technika pro JSDHO
Číslo výzvy: 065/06_16_076/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 3.9.2018 - 9.11.2018
Alokace na výzvu: 3 300 000,- Kč
Registrované projekty: 5
Vybrané projekty v hodnotě: 5 projektů v hodnotě 3 031 450,- Kč (vybráno výběrovou komisí, výkonná rada proběhne 28.1.2019)
Opatření: 3.3.1: Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů
Zaměření: pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi popř. pro výkon činností v
souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek
d) Výzva IROP č. 12 MAS Pošumaví - Kulturní památky
Číslo výzvy: 034/06_16_073/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 3.9.2018 - 30.11.2018
Alokace na výzvu: 10 000 000,- Kč
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Registrované projekty: 1
Vybrané projekty v hodnotě: 1 projekt v hodnotě 3 454 192,- Kč (vybráno výběrovou komisí, výkonná rada proběhne 28.1.2019)
Opatření: 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví
Zaměření: zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb (drobné stavby jako bývalé konírny, oranžérie, kočárovny), výsadba dřevin v prostorách podporovaných
památek, záchrana a restaurace interiérů doprovodných staveb hradů, zámků a církevních památek
e) Výzva IROP č. 13 MAS Pošumaví - ZŠ a MŠ
Číslo výzvy: 292/06_16_075/CLLD_15_01_271
Termín výzvy: 28.12.2018 - 30.4.2019
Alokace na výzvu: 11 800 000,- Kč
Registrované projekty: výzva dosud běží (do 30.4.2019)
Opatření: 4.1.1: Podpora infrastruktury pro zvyšování kapacit a kvality předškolních zařízení, základního a
středního vzdělávání
Zaměření: rozšíření kapacit předškolních zařízení a návazných venkovních prostor, stavební úpravy, modernizace a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených
klíčových kompetencích, podpora předškolní a školní výchovy vybavením laboratoří, odborných učeben, dílen apod.
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Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

MAS Pošumaví ve sledovaném období vyhlásila výzvy k přijmu projektových žádostí již do všech programových rámců a jejich opatření.
V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:
IROP
1. Požární zbrojnice ?1 projekt (stav PP36 projekt ve fyzické realizaci)
2. Kulturní památky ? 4 projekty (3 projekty stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PN25 ? žádost nesplnila podmínky způsobilosti k financování po
doplnění)
3. Školy ? 3 projekty (3 projekty stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci)
4. Územní studie ? 2 projekty (oba projekty ve stavu PP36 ? projekty ve fyzické realizaci)
5. Mateřské školy ? 2 projekty (1 projekt stav PP36 ? projekty ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PP41 ? projekt finančně ukončen ze strany ŘO)
6. Technika pro JSDHO ? 1 projekt (stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci)
7. Bezpečnost osob v dopravě ? 3 projekty (2 projekty ve stavu PP 36 ? projekt ve fyzické realizaci,1 projekt stav PP40 ? projekt fyzicky ukončen)
8. Mobilita sociálních služeb ? 5 projektů (4 projekty stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PP30 ? projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu
podpory)
9. Rozvoj sociálních služeb - 2 projekty (PP20 ? žádost o podporu zaregistrována, probíhá hodnocení FNaP)
10. Sociální podnikání - 1 projekt (PP 23a ? žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, probíhá ZoZ)
11. Technika pro JSDHO - 5 projektů (všechny ve stavu PP23a ? žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, probíhá fáze Výběr projektů)
12. Kulturní památky - 1 projekt (stav PP23a ? žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, probíhá fáze Výběr projektů)
13. ZŠ a MŠ - výzva stále probíhá

PRV
Všichni žadatelé z první výzvy (18 projektů), kteří prošli kontrolou i ze strany SZIF byli vyzváni k podpisům Dohody a jejich projekty jsou v realizaci. Většina žadatelů nyný
podává Źádosti o platbu.
Žadatelé z druhé výzvy nyní dostávají chybníky ze strany SZIF nebo jsou vyzýváni k podpisům Dohody a jejich projekty jdou do realizace.
V rámci PRV opatření 19.3.1. podala dne 23.3.2018 MAS Pošumaví společně s MAS Železnohorský region a Region Kunětické Hory žádost na projekt spolupráce s názvem
Venkov 21. století. Od 1.9.2018 je projekt spolupráce v realizaci, probíhá výroba informačních kiosků a proběhl také první workshop Venkov 21. století, který byl zaměřen
na představení projektu a na cestovní ruch v Pošumaví.
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 (oba stav PP37 ?
projekty v plné realizaci)
3. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby ? 4 projekty (3 projekty stav PP23a ? žádost splnila
podmínky věcného hodnocení, 1 projekt stav PN22 ? žádost nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění)
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Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

Realizaci klíčových projektů MAS Pošumaví neplánuje.
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Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických
efektech na úrovni opatření resp.
podopatření strategie

V hodnoceném období 1.7.2018 - 31.12.2018 se z dosud podaných projektů z IROP, PRV a OPZ žádný synergický efekt zatím bohužel neobjevil.
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Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

V uvedeném období došlo k následujícím změnám v ISg. Tyto změny byly odsoulaseny na valné hromadě MAS Pošumaví 13.12.2018. Změna zatím nebyla zadána do
systému z důvodu podání změny ve finančním plánu IROP (nelze podat dvě změny najednou, proto budu změna podána až po schválení finančního plánu IROP)
1) Výkonná rada pro období 2019 - 2021
- odstoupení člena Klatovské katakomby, z.s. zastoupené Ing. Václavem Chroustem
- dovolba člena Mgr. Pavla Prince (OSVČ)
- změna zástupce za Úhlava, o.p.s. - místo Ing. Pavla Honzíka je nyní Ing. Pavel Vondráček
2) Dozorčí rada pro období 2019 - 2020
- odstoupení člena Mgr. Pavla Prince
- dovolba člena Střední Pošumaví, z.s.p.o. zastoupené Ing. Josefem Kutilem
3) Výběrová komise pro rok 2019 (volí se vždy na jeden rok)
LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Karlem Baumrukem
Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čápovou
Eva Mašková, OSVČ
Ing. Eliška Heidlerová, fyzická osoba
Petr Klásek, fyzická osoba
Ing. Radana Šašková, fyzická osoba
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
Ing. Jiří Hamhalter, fyzická osoba
Ing. Stanislav Šlehofer, OSVČ
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, zastoupená Olgou Kalčíkovou
Bc. Markéta Vondrová, fyzická osoba
SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA
Komunitní škola Kdyně, o.s., zastoupená Ing. Lucií Cihlářovou
4) Členská základna pro rok 2019
K 31.12.2018 došlo k vystoupení 5 členů MAS, z důvodu nedostatku času na plnění členských povinností nebo kvůli změně majitele firmy. Jedná se o členy:
Farma Loužná, s.r.o.
Jitka Pyšková
Milan Doležal
Alfastav, s.r.o.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Plánice
V roce 2019 má MAS Pošumaví 52 členů.

Sestava vytvořena v MS2014+

JANMAR3
8

17.1.2019 13:29

Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

Uložené povinnosti jsou doposud všechny plněny a nedošlo k žádnému opatření ze strany řídících orgánů. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která se schází 1x
za měsíc, dozorčí rada, valná hromada a také manažerka SCLLD. Každý týden probíhají interní porady zaměstnanců a porady zaměstnanců s vedením, kde je předkládán
plán činnosti a plán plnění úkolů.

Realizace strategie ve sledovaném období probíhá bez vážnějších problémů.
Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
strategie v průběhu období, za které je
tato zpráva vykazována a přijatá
opatření

Jako problém se spíše ukazuje velké množství projektů z PRV (v letošním roce 82 projektů), které byly obrovskou administrativní zátěží pro zaměstnance MAS. V těchto
projektech byla obrovská chybovost, takže se projekty museli několikrát vracet zpět žadatelům k přepracování.
V rámci programového rámce IROP se jako problém jeví změna realizace projektů žadatelů (prodlužování termínu realiazace). Na tyto termíny byly navázány indikátory
a finanční plány MAS. Bohužel tato změna nelze ze strany MAS nijak ovlivnit.
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Informace o potenciálních rizicích
realizace integrované strategie a
opatření k jejich eliminaci

Rizikem realizace ISg pro další období je riziko možných personálních změn a nutnosti zapracovávání nových pracovníků. Snažíme se toto riziko eliminovat vhodným
vedením zaměstnanců SCLLD a dodržováním principu zastupitelnosti na linii Manažer SCLLD - Manažer pro programový rámec - administrativní pracovník. Bohužel i
přesto může dojít k odchodu zaměstnance a v dnešní době, kdy je velká nouze o schopné zaměstnance, prakticky nemožnost ihned sehnat adekvátní náhradu.
Největším rizikem realizace ISg, je změna termínu realizace projektu ze strany žadatele (většinou prodloužení). Může to bohužel vést k následnému nedodržení
naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. Toto riziko však nemůže MAS nijak ovlivnit, je to pouze na žadateli, jak se rozhodne k projektu
přistupovat. Prodloužení termínu umožňují pravidla, takže MAS není proti tomuto riziku nijak chráněna.
Dalším rizikem je také ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Bohužel se nám to stalo již u dvou žadatelů v PRV, že se i po podpisu Dohody rozhodli projekt
nerealizovat. Bohužel tak přichází naše práce nazmar, protože před tímto krokem je splněno mnoho administrativních úkonů. Tyto projekty se také započítávají do
následného zazávazkování, které pak nemůže MAS splnit - a bohužel to MAS opět nemůže nijak ovlivnit.

MAS konzultuje a pomáhá potencionálním žadatelům s maximální přípravou projektových žádostí, tak, aby byly připraveni podat žádosti do daných výzev. Bohužel se
na území MAS nacházejí zpracovatelé žádostí, kteří s MAS projekty nekonzultují a pak jsou v žádostech velké chyby. Při kontrole žádostí jsme pak museli žádosti
několikrát vracet k přepracování, což byla pro MAS obrovská administrativní zátěž.

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

Ve sledovaném období probíhá evaluace strategie - jsou monitorovány veškeré výzvy vyhlášené MAS, projekty jsou konzultovány jak s budoucími, tak s konečnými
žadateli. Ze strany MAS jsou hlídány termíny stanovené v žádostech žadatelů. Vývoj strategie CLLD je dále konzultován v území v rámci návštěv jednotlivých
mikroregionů a konzultací s možnými žadateli v území.

Doplňující informace

není relevantní
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MAS Pošumaví, z.s. vyhlásila a zadministrovala v období od 1.7. do 31.12.2018 na základě schválené SCLLD výzvy v rámci opatření programového rámce IROP a to na:
1. Rozvoj sociálních služeb - registrovány 2 projekty
2. Sociální podnikání - registrován 1 projekt
3. Technika pro JSDHO - registrováno 5 projektů
4. Kulturní památky - regisrován 1 projekt
5. ZŠ a MŠ - výzva probíhá do 30.4.2019
Shrnutí pro veřejnost

V současné době probíhá také administrace 2. výzvy z Programu rozvoje venkova a na jaře se připravuje vyhlášení výzvy č. 3.
Během měsíce února bude vyhlášena také výzva z Operačního programu Zaměstnanost v rámci opatření Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování
odborného poradenství, nízkoprahové služby.
Pracovníci MAS také pomáhají školským zařízením z území s realizací šablon z OPVVV.
Seznam všech projektů a výzev je zveřejněn na stránkách MAS Pošumaví na www.masposumavi.cz.
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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 ve všech fázích přípravy, tvorby a procesu naplňování strategie. Dané principy jsou prvořadým aspektem
hodnotících kritérií projektů.

Horizontální principy

MAS Pošumaví zajišťuje žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na to o jakou skupinu se jedná. Konzultuje žádosti o dotace se všemi, kteří o
konzultace mají zájem buď v kanceláři MAS nebo prímo 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 realizace je kladen důraz na
zajištění principu rovných příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí žen a mužů, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly a jsou zohledněny při tvorbě interních
postupů, přípravě výzev, hodnocení projektů a v rámci realizace samotných projektů.
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Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Podopatření

Program

1

Specifický cíl: 1.3. SCLLD:
Tvorba pracovních příležitostí
pro znevýhodněné skupiny
obyvatel podporou
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání.

Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a
rozvoji sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření 1.3.1: Podpora
vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro
znevýhodněné skupiny
obyvatel -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

2

Specifický cíl 1.1 SCLLD:
Zvyšovat dostupnost sociálních
služeb zapojováním lokálních
aktérů a preventivně snižovat
sociální vyloučení osob na
území MAS Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora terénních
a ambulantních služeb pro
poskytování odborného sociálního
poradenství, nízkoprahové služby,
včetně prorodinných opatření.

3

Specifický cíl 1.1 SCLLD:
Zvyšovat dostupnost sociálních
služeb zapojováním lokálních
aktérů a preventivně snižovat
sociální vyloučení osob na
území MAS Pošumaví

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro osoby se
sníženou soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi.

4

Specifický cíl 3. 1. SCLLD:
Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany
půdy a lesů, zvýšení
společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.2: Podporou
neproduktivní funkce lesa zvýšit
jeho využití pro volnočasové
aktivity obyvatel Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních
služeb pro poskytování
odborného sociálního
poradenství,
nízkoprahové služby,
včetně prorodinných
opatření. -03.2.65.1
Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou
soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. -03.2.65.1
Fiche 3.1.2: Podporou
neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro
volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví 09.6.93.19.2.1

Investiční priorita

Specifický cíl

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje
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5

Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských
podniků, v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v
lesích a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.

Fiche 2.1.1: Modernizace
výrobních faktorů zemědělského
podniku pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a
zvyšování konkurenční schopnosti
zemědělských podnikatelů

Fiche 2.1.1: Modernizace
výrobních faktorů
zemědělského podniku
pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a
zvyšování konkurenční
schopnosti zemědělských
podnikatelů09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

6

Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských
podniků, v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v
lesích a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.

Fiche 2.1.2: Zpracování
zemědělské produkce a její
uplatnění na trhu

Fiche 2.1.2: Zpracování
zemědělské produkce a
její uplatnění na trhu09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

7

Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských
podniků, v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v
lesích a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.

Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu
hospodaření a šetrným
technologiím včetně zpracování
lesnických produktů

Fiche 2.1.3: Podpora
lesnímu hospodaření a
šetrným technologiím
včetně zpracování
lesnických produktů09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

8

Specifický cíl 3. 1. SCLLD:
Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany
půdy a lesů, zvýšení
společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce
a výstavby lesnické infrastruktury
včetně obnovy nebo výstavby
souvisejících objektů a technického
vybavení

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

9

Specifický cíl 3. 1. SCLLD:
Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany
půdy a lesů, zvýšení
společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.1: Podpořit původní
krajinný ráz obnovou polních cest
na základě jejich rekonstrukce a
výstavby

Fiche 3.1.3: Podpora
rekonstrukce a výstavby
lesnické infrastruktury
včetně obnovy nebo
výstavby souvisejících
objektů a technického
vybavení-09.6.93.19.2.1
Fiche 3.1.1: Podpořit
původní krajinný ráz
obnovou polních cest na
základě jejich
rekonstrukce a výstavby 09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Sestava vytvořena v MS2014+

JANMAR3
14

17.1.2019 13:29

10

Specifický cíl 2.2. SCLLD:
Podporou nezemědělských
činností umožnit založení nebo
rozvoj nezemědělských
činností pro posilování
ekonomického potenciálu na
venkově a zvyšovat odbornou
úroveň podnikání.

Fiche 2.2.1: Diverzifikace
nezemědělských činností pro
posilování venkovské ekonomiky
podporou drobného podnikání,
venkovské turistiky a služeb na
venkově

Fiche 2.2.1: Diverzifikace
nezemědělských činností
pro posilování venkovské
ekonomiky podporou
drobného podnikání,
venkovské turistiky a
služeb na venkově09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

11

Specifický cíl 2.2. SCLLD:
Podporou nezemědělských
činností umožnit založení nebo
rozvoj nezemědělských
činností pro posilování
ekonomického potenciálu na
venkově a zvyšovat odbornou
úroveň podnikání.

Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné
úrovně podnikatelů v zemědělství
pro konkurenceschopné podnikání
v méně příznivých podmínkách pro
zemědělství na území MAS
Pošumaví

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

12

Specifický cíl 3.3 SCLLD:
Zvyšovat ochranu života osob,
zdraví a majetku kvalitnějším
vybavením IZS

Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k ochraně
techniky a posílení vybavení
jednotek sboru dobrovolných
hasičů

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

13

Specifický cíl 3. 1. SCLLD:
Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany
půdy a lesů, zvýšení
společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních
poměrů v lesích

Fiche 2.2.2: Zvyšování
odborné úrovně
podnikatelů v zemědělství
pro konkurenceschopné
podnikání v méně
příznivých podmínkách
pro zemědělství na území
MAS Pošumaví09.6.93.19.2.1
Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k
ochraně techniky a
posílení vybavení
jednotek sboru
dobrovolných hasičů 06.4.59.4.1
Fiche 3.1.4: Stabilizace
vodních poměrů v lesích 09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

14

Specifický cíl 3. 2. SCLLD:
Zvyšování bezpečnosti a
bezbariérovosti dopravy,
včetně optimalizace sítě
cyklostezek a cyklotras

Opatření 3.2.1: Zvýšení
bezpečnosti osob, včetně řešení
bezbariérovosti a podpory
šetrných způsobů dopravy

Opatření 3.2.1: Zvýšení
bezpečnosti osob, včetně
řešení bezbariérovosti a
podpory šetrných
způsobů dopravy06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje
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kvality života ve
venkovských oblastech a
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15

Specifický cíl 3.5. SCLLD:
Tvorba regulačních a územních
plánů pro rozvoj a ochrany
území

Opatření 3.5.1: Podpora pořízení
studie regulačních opatření a
územních studií pro rozhodování v
území

Opatření 3.5.1: Podpora
pořízení studie
regulačních opatření a
územních studií pro
rozhodování v území 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

16

Specifický cíl 3.4. SCLLD:
Ochrana kulturního dědictví
našich předků zvyšováním jeho
ochrany a revitalizace

Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a
využití potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v území MAS
Pošumaví

Opatření 3.4.1: Podpora
ochrany a využití
potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v
území MAS Pošumaví 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

17

Specifický cíl 4. 1. SCLLD:
Zkvalitnit infastrukturu a
vybavení vzdělávacích zařízení,
zejména v klíčových
kompetencích a rozšíření
kapacit předškolního
vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro zvyšování
infrastruktury předškolních
zařízení a základního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro
zvyšování infrastruktury
předškolních zařízení a
základního vzdělávání 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

18

Specifický cíl 5.1. SCLLD:
Realizací projektů vytvářet
přidanou hodnotu spolupráce,
která vzniká na základě
společných aktivit podporující
Program rozvoje venkova

Podpora realizace projektů
spolupráce mezi MAS jak na
národní, tak nadnárodní úrovni pro
realizaci inovací a využívání
zkušeností dobré praxe

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Příprava a provádění
činností spolupráce
místních akčních skupin

19

Specifický cíl 1.2. SCLLD:
Zajištění potřebné
infrastruktury pro sociální
služby

Opatření 1.2.2. Podpora vybavení
mobilního týmu pro poskytování
terénních služeb sociální prevence
a sociálního poradenství.

Podpora realizace
projektů spolupráce mezi
MAS jak na národní, tak
nadnárodní úrovni pro
realizaci inovací a
využívání zkušeností
dobré praxe09.6.93.19.3.1
Opatření 1.2.2. Podpora
vybavení mobilního týmu
pro poskytování terénních
služeb sociální prevence a
sociálního poradenství.06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

20

Specifický cíl 1.2. SCLLD:
Zajištění potřebné
infrastruktury pro sociální
služby

Opatření 1.2.1. Podpora nákupu,
výstavbě nebo rekonstrukci
stávajících zařízení pro rozvoj
sociálních služeb a pro jejich
komunitní rozvoj.

Opatření 1.2.1. Podpora
nákupu, výstavbě nebo
rekonstrukci stávajících
zařízení pro rozvoj
sociálních služeb a pro
jejich komunitní rozvoj.06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
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Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
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Financování dle specifických cílů
Číslo řádku
Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Celkové způsobilé výdaje
Ve sledovaném
období

3 210 520,00
9 270 000,00
6 180 000,00
11 002 700,00
54 243 830,00
9 622 430,00
9 162 730,00
44 260 680,00
32 014 750,00
7 474 070,00
2 371 110,00
12 554 740,00
2 300 840,00
14 105 240,00
1 052 640,00
28 105 270,00
19 999 990,00
4 313 350,00
3 315 770,00
36 631 570,00

Za celé období
realizace

227 274,95
214 345,77

227 274,95
214 345,77

520 339,53

520 339,53

Podpora
Ve sledovaném
období

Plánovaný stav
3 050 000,00
8 806 500,00
5 871 000,00
5 273 500,00
21 094 100,00
3 766 780,00
3 766 780,00
21 094 100,00
15 067 200,00
3 013 420,00
1 130 040,00
11 927 000,00
1 130 040,00
13 400 000,00
1 000 000,00
26 700 000,00
19 000 000,00
3 594 460,00
3 150 000,00
34 800 000,00

Za celé období
realizace

215 911,20
214 345,77

215 911,20
214 345,77

494 322,55

494 322,55

Plánovaný stav
3 050 000,00
7 879 500,00
5 253 000,00
4 482 480,00
17 929 980,00
3 201 780,00
3 201 780,00
17 929 980,00
12 807 120,00
2 561 420,00
960 520,00
11 927 000,00
960 520,00
13 400 000,00
1 000 000,00
26 700 000,00
19 000 000,00
3 055 290,00
3 150 000,00
34 800 000,00

Příspěvek Unie
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

193 183,70
182 193,90

193 183,70
182 193,90

494 322,55

494 322,55

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Národní veřejné zdroje (SR, SF)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
období
0,00
927 000,00
618 000,00
791 020,00
3 164 120,00
565 000,00
565 000,00
3 164 120,00
2 260 080,00

22 727,50
32 151,87

Za celé období
realizace
22 727,50
32 151,87

Plánovaný stav
160 520,00
463 500,00
309 000,00
5 729 200,00
33 149 730,00
5 855 650,00
5 395 950,00
23 166 580,00
16 947 550,00

Vlastní zdroje příjemce
Ve sledovaném
období
11 363,75
0,00
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Za celé období
realizace
11 363,75
0,00

Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
Za celé období
období
realizace
160 520,00
463 500,00
11 363,75
11 363,75
309 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.1.2019 13:29

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

452 000,00
169 520,00
0,00
169 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539 170,00
0,00
0,00

0,00

4 460 650,00
1 241 070,00
627 740,00
1 170 800,00
705 240,00
52 640,00
1 405 270,00
999 990,00
718 890,00
165 770,00
1 831 570,00

0,00

26 016,98

0,00
0,00
627 740,00
0,00
705 240,00
52 640,00
1 405 270,00
999 990,00
718 890,00
165 770,00
1 831 570,00

26 016,98

26 016,98

26 016,98

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku
Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Národní soukromé zdroje
Ve sledovaném období

Za celé období
realizace

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Plánovaný stav
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

Nezpůsobilé výdaje
Ve sledovaném
období
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

JANMAR3
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Za celé období
realizace

Plánovaný stav
0,00
0,00
0,00
5 729 200,00
33 149 730,00
5 855 650,00
5 395 950,00
23 166 580,00
16 947 550,00
4 460 650,00
1 241 070,00
0,00
1 170 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Soukromé zdroje
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

17.1.2019 13:29

Indikátory
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření
ITI/IPRÚ/CLLD
Opatření 1.2.2. Podpora vybavení
mobilního týmu pro poskytování
terénních služeb sociální
prevence a sociálního
poradenství.

Podopatření

Program

Prioritní osa

Investiční priorita

Specifický cíl

Opatření 1.2.2. Podpora
vybavení mobilního týmu
pro poskytování terénních
služeb sociální prevence a
sociálního poradenství.06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

1

Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění
potřebné infrastruktury pro
sociální služby

2

Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění
potřebné infrastruktury pro
sociální služby

Opatření 1.2.2. Podpora vybavení
mobilního týmu pro poskytování
terénních služeb sociální
prevence a sociálního
poradenství.

Opatření 1.2.2. Podpora
vybavení mobilního týmu
pro poskytování terénních
služeb sociální prevence a
sociálního poradenství.06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

3

Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění
potřebné infrastruktury pro
sociální služby

Opatření 1.2.1. Podpora nákupu,
výstavbě nebo rekonstrukci
stávajících zařízení pro rozvoj
sociálních služeb a pro jejich
komunitní rozvoj.

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

4

Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění
potřebné infrastruktury pro
sociální služby

Opatření 1.2.1. Podpora nákupu,
výstavbě nebo rekonstrukci
stávajících zařízení pro rozvoj
sociálních služeb a pro jejich
komunitní rozvoj.

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

5

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních služeb
pro poskytování odborného
sociálního poradenství,
nízkoprahové služby, včetně
prorodinných opatření.

Opatření 1.2.1. Podpora
nákupu, výstavbě nebo
rekonstrukci stávajících
zařízení pro rozvoj
sociálních služeb a pro
jejich komunitní rozvoj.06.4.59.4.1
Opatření 1.2.1. Podpora
nákupu, výstavbě nebo
rekonstrukci stávajících
zařízení pro rozvoj
sociálních služeb a pro
jejich komunitní rozvoj.06.4.59.4.1
Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních
služeb pro poskytování
odborného sociálního
poradenství, nízkoprahové
služby, včetně
prorodinných opatření. 03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Sestava vytvořena v MS2014+
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6

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních služeb
pro poskytování odborného
sociálního poradenství,
nízkoprahové služby, včetně
prorodinných opatření.

7

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních služeb
pro poskytování odborného
sociálního poradenství,
nízkoprahové služby, včetně
prorodinných opatření.

8

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních služeb
pro poskytování odborného
sociálního poradenství,
nízkoprahové služby, včetně
prorodinných opatření.

9

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních služeb
pro poskytování odborného
sociálního poradenství,
nízkoprahové služby, včetně
prorodinných opatření.

10

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních služeb
pro poskytování odborného
sociálního poradenství,
nízkoprahové služby, včetně
prorodinných opatření.

Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních
služeb pro poskytování
odborného sociálního
poradenství, nízkoprahové
služby, včetně
prorodinných opatření. 03.2.65.1
Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních
služeb pro poskytování
odborného sociálního
poradenství, nízkoprahové
služby, včetně
prorodinných opatření. 03.2.65.1
Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních
služeb pro poskytování
odborného sociálního
poradenství, nízkoprahové
služby, včetně
prorodinných opatření. 03.2.65.1
Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních
služeb pro poskytování
odborného sociálního
poradenství, nízkoprahové
služby, včetně
prorodinných opatření. 03.2.65.1
Opatření 1.1.1: Podpora
terénních a ambulantních
služeb pro poskytování
odborného sociálního
poradenství, nízkoprahové
služby, včetně
prorodinných opatření. 03.2.65.1

Sestava vytvořena v MS2014+

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

JANMAR3
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11

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro osoby
se sníženou soběstačností,
sociální rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
dětmi.

12

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro osoby
se sníženou soběstačností,
sociální rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
dětmi.

13

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro osoby
se sníženou soběstačností,
sociální rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
dětmi.

14

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro osoby
se sníženou soběstačností,
sociální rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
dětmi.

15

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro osoby
se sníženou soběstačností,
sociální rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
dětmi.

16

Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat
dostupnost sociálních služeb
zapojováním lokálních aktérů a
preventivně snižovat sociální
vyloučení osob na území MAS
Pošumaví

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro osoby
se sníženou soběstačností,
sociální rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
dětmi.

Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou
soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. -03.2.65.1
Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou
soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. -03.2.65.1
Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou
soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. -03.2.65.1
Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou
soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. -03.2.65.1
Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou
soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. -03.2.65.1
Opatření 1.1.2: Podpora
odlehčovacích služeb pro
osoby se sníženou
soběstačností, sociální
rehabilitace a sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. -03.2.65.1

Sestava vytvořena v MS2014+

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

JANMAR3
21

17.1.2019 13:29

17

Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských podniků,
v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v lesích
a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.
Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba
pracovních příležitostí pro
znevýhodněné skupiny obyvatel
podporou podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání.

Fiche 2.1.1: Modernizace
výrobních faktorů zemědělského
podniku pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a
zvyšování konkurenční
schopnosti zemědělských
podnikatelů

Fiche 2.1.1: Modernizace
výrobních faktorů
zemědělského podniku
pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a
zvyšování konkurenční
schopnosti zemědělských
podnikatelů09.6.93.19.2.1
Opatření 1.3.1: Podpora
vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro
znevýhodněné skupiny
obyvatel -06.4.59.4.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a
rozvoji sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření 1.3.1: Podpora
vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro
znevýhodněné skupiny
obyvatel -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba
pracovních příležitostí pro
znevýhodněné skupiny obyvatel
podporou podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání.

Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a
rozvoji sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření 1.3.1: Podpora
vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro
znevýhodněné skupiny
obyvatel -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

21

Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba
pracovních příležitostí pro
znevýhodněné skupiny obyvatel
podporou podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání.

Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a
rozvoji sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření 1.3.1: Podpora
vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro
znevýhodněné skupiny
obyvatel -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

22

Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba
pracovních příležitostí pro
znevýhodněné skupiny obyvatel
podporou podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání.

Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a
rozvoji sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření 1.3.1: Podpora
vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro
znevýhodněné skupiny
obyvatel -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

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

19

Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba
pracovních příležitostí pro
znevýhodněné skupiny obyvatel
podporou podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání.

20

18

Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a
rozvoji sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel
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Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba
pracovních příležitostí pro
znevýhodněné skupiny obyvatel
podporou podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání.

Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a
rozvoji sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření 1.3.1: Podpora
vzniku a rozvoji sociálního
podnikání pro
znevýhodněné skupiny
obyvatel -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

24

Specifický cíl 2.2. SCLLD:
Podporou nezemědělských
činností umožnit založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
pro posilování ekonomického
potenciálu na venkově a zvyšovat
odbornou úroveň podnikání.

Fiche 2.2.1: Diverzifikace
nezemědělských činností pro
posilování venkovské ekonomiky
podporou drobného podnikání,
venkovské turistiky a služeb na
venkově

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

25

Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat
ochranu života osob, zdraví a
majetku kvalitnějším vybavením
IZS

Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k ochraně
techniky a posílení vybavení
jednotek sboru dobrovolných
hasičů

Fiche 2.2.1: Diverzifikace
nezemědělských činností
pro posilování venkovské
ekonomiky podporou
drobného podnikání,
venkovské turistiky a
služeb na venkově09.6.93.19.2.1
Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k
ochraně techniky a
posílení vybavení jednotek
sboru dobrovolných
hasičů -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

26

Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských podniků,
v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v lesích
a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.
Specifický cíl 2.2. SCLLD:
Podporou nezemědělských
činností umožnit založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
pro posilování ekonomického
potenciálu na venkově a zvyšovat
odbornou úroveň podnikání.

Fiche 2.1.1: Modernizace
výrobních faktorů zemědělského
podniku pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a
zvyšování konkurenční
schopnosti zemědělských
podnikatelů

Fiche 2.1.1: Modernizace
výrobních faktorů
zemědělského podniku
pro zlepšování ochrany
krajiny, podpory inovací a
zvyšování konkurenční
schopnosti zemědělských
podnikatelů09.6.93.19.2.1
Fiche 2.2.1: Diverzifikace
nezemědělských činností
pro posilování venkovské
ekonomiky podporou
drobného podnikání,
venkovské turistiky a
služeb na venkově09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

27

Fiche 2.2.1: Diverzifikace
nezemědělských činností pro
posilování venkovské ekonomiky
podporou drobného podnikání,
venkovské turistiky a služeb na
venkově
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Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

17.1.2019 13:29

28

Specifický cíl 2.2. SCLLD:
Podporou nezemědělských
činností umožnit založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
pro posilování ekonomického
potenciálu na venkově a zvyšovat
odbornou úroveň podnikání.

Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné
úrovně podnikatelů v zemědělství
pro konkurenceschopné
podnikání v méně příznivých
podmínkách pro zemědělství na
území MAS Pošumaví

29

Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat
ochranu života osob, zdraví a
majetku kvalitnějším vybavením
IZS

Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k ochraně
techniky a posílení vybavení
jednotek sboru dobrovolných
hasičů

30

Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat
ochranu života osob, zdraví a
majetku kvalitnějším vybavením
IZS

31

Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských podniků,
v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v lesích
a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.
Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských podniků,
v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v lesích
a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.

32

Fiche 2.2.2: Zvyšování
odborné úrovně
podnikatelů v zemědělství
pro konkurenceschopné
podnikání v méně
příznivých podmínkách
pro zemědělství na území
MAS Pošumaví09.6.93.19.2.1
Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k
ochraně techniky a
posílení vybavení jednotek
sboru dobrovolných
hasičů -06.4.59.4.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k ochraně
techniky a posílení vybavení
jednotek sboru dobrovolných
hasičů

Opatření 3.3.1 Výstavba
garážových prostor k
ochraně techniky a
posílení vybavení jednotek
sboru dobrovolných
hasičů -06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Fiche 2.1.2: Zpracování
zemědělské produkce a její
uplatnění na trhu

Fiche 2.1.2: Zpracování
zemědělské produkce a
její uplatnění na trhu09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Fiche 2.1.2: Zpracování
zemědělské produkce a její
uplatnění na trhu

Fiche 2.1.2: Zpracování
zemědělské produkce a
její uplatnění na trhu09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech
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Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

17.1.2019 13:29

33

Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských podniků,
v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v lesích
a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.
Specifický cíl 2.1.SCLLD:
Modernizací a restrukturalizací
zvyšovat ekonomickou
životaschopnost zejména
menších zemědělských podniků,
v lesním hospodářství
podporovat hospodaření v lesích
a zvyšovat ekonomickou
výkonnost.
Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora
zemědělské a lesní infrastruktury,
včetně ochrany půdy a lesů,
zvýšení společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu
hospodaření a šetrným
technologiím včetně zpracování
lesnických produktů

Fiche 2.1.3: Podpora
lesnímu hospodaření a
šetrným technologiím
včetně zpracování
lesnických produktů09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu
hospodaření a šetrným
technologiím včetně zpracování
lesnických produktů

Fiche 2.1.3: Podpora
lesnímu hospodaření a
šetrným technologiím
včetně zpracování
lesnických produktů09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Fiche 3.1.1: Podpořit původní
krajinný ráz obnovou polních cest
na základě jejich rekonstrukce a
výstavby

Program rozvoje venkova

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora
zemědělské a lesní infrastruktury,
včetně ochrany půdy a lesů,
zvýšení společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.2: Podporou
neproduktivní funkce lesa zvýšit
jeho využití pro volnočasové
aktivity obyvatel Pošumaví

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

37

Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora
zemědělské a lesní infrastruktury,
včetně ochrany půdy a lesů,
zvýšení společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.2: Podporou
neproduktivní funkce lesa zvýšit
jeho využití pro volnočasové
aktivity obyvatel Pošumaví

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

38

Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora
zemědělské a lesní infrastruktury,
včetně ochrany půdy a lesů,
zvýšení společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.3: Podpora
rekonstrukce a výstavby lesnické
infrastruktury včetně obnovy
nebo výstavby souvisejících
objektů a technického vybavení

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

36

Fiche 3.1.1: Podpořit
původní krajinný ráz
obnovou polních cest na
základě jejich
rekonstrukce a výstavby 09.6.93.19.2.1
Fiche 3.1.2: Podporou
neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro
volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví 09.6.93.19.2.1
Fiche 3.1.2: Podporou
neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro
volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví 09.6.93.19.2.1
Fiche 3.1.3: Podpora
rekonstrukce a výstavby
lesnické infrastruktury
včetně obnovy nebo
výstavby souvisejících
objektů a technického
vybavení-09.6.93.19.2.1

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

34

35

Sestava vytvořena v MS2014+
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Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova
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39

Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora
zemědělské a lesní infrastruktury,
včetně ochrany půdy a lesů,
zvýšení společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních
poměrů v lesích

Fiche 3.1.4: Stabilizace
vodních poměrů v lesích 09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

40

Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora
zemědělské a lesní infrastruktury,
včetně ochrany půdy a lesů,
zvýšení společenského potenciálu
funkcí lesa

Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních
poměrů v lesích

Fiche 3.1.4: Stabilizace
vodních poměrů v lesích 09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

41

Specifický cíl 3. 2. SCLLD:
Zvyšování bezpečnosti a
bezbariérovosti dopravy, včetně
optimalizace sítě cyklostezek a
cyklotras

Opatření 3.2.1: Zvýšení
bezpečnosti osob, včetně řešení
bezbariérovosti a podpory
šetrných způsobů dopravy

Opatření 3.2.1: Zvýšení
bezpečnosti osob, včetně
řešení bezbariérovosti a
podpory šetrných způsobů
dopravy-06.4.59.4.1

42

Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana
kulturního dědictví našich předků
zvyšováním jeho ochrany a
revitalizace

Opatření 3.4.1: Podpora ochrany
a využití potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v území
MAS Pošumaví

43

Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana
kulturního dědictví našich předků
zvyšováním jeho ochrany a
revitalizace

44

Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana
kulturního dědictví našich předků
zvyšováním jeho ochrany a
revitalizace

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Integrovaný regionální
operační program

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření 3.4.1: Podpora
ochrany a využití
potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v
území MAS Pošumaví 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření 3.4.1: Podpora ochrany
a využití potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v území
MAS Pošumaví

Opatření 3.4.1: Podpora
ochrany a využití
potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v
území MAS Pošumaví 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření 3.4.1: Podpora ochrany
a využití potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v území
MAS Pošumaví

Opatření 3.4.1: Podpora
ochrany a využití
potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v
území MAS Pošumaví 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
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Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba
regulačních a územních plánů pro
rozvoj a ochrany území

Opatření 3.5.1: Podpora pořízení
studie regulačních opatření a
územních studií pro rozhodování
v území

Opatření 3.5.1: Podpora
pořízení studie
regulačních opatření a
územních studií pro
rozhodování v území 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

46

Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba
regulačních a územních plánů pro
rozvoj a ochrany území

Opatření 3.5.1: Podpora pořízení
studie regulačních opatření a
územních studií pro rozhodování
v území

Opatření 3.5.1: Podpora
pořízení studie
regulačních opatření a
územních studií pro
rozhodování v území 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

47

Specifický cíl 4. 1. SCLLD:
Zkvalitnit infastrukturu a
vybavení vzdělávacích zařízení,
zejména v klíčových
kompetencích a rozšíření kapacit
předškolního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro zvyšování
infrastruktury předškolních
zařízení a základního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro
zvyšování infrastruktury
předškolních zařízení a
základního vzdělávání 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

48

Specifický cíl 4. 1. SCLLD:
Zkvalitnit infastrukturu a
vybavení vzdělávacích zařízení,
zejména v klíčových
kompetencích a rozšíření kapacit
předškolního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro zvyšování
infrastruktury předškolních
zařízení a základního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro
zvyšování infrastruktury
předškolních zařízení a
základního vzdělávání 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

49

Specifický cíl 4. 1. SCLLD:
Zkvalitnit infastrukturu a
vybavení vzdělávacích zařízení,
zejména v klíčových
kompetencích a rozšíření kapacit
předškolního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro zvyšování
infrastruktury předškolních
zařízení a základního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro
zvyšování infrastruktury
předškolních zařízení a
základního vzdělávání 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

50

Specifický cíl 4. 1. SCLLD:
Zkvalitnit infastrukturu a
vybavení vzdělávacích zařízení,
zejména v klíčových
kompetencích a rozšíření kapacit
předškolního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro zvyšování
infrastruktury předškolních
zařízení a základního vzdělávání

Opatření 4.1.1.: Podpora
infrastruktury pro
zvyšování infrastruktury
předškolních zařízení a
základního vzdělávání 06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje
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Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
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Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací
projektů vytvářet přidanou
hodnotu spolupráce, která vzniká
na základě společných aktivit
podporující Program rozvoje
venkova

Podpora realizace projektů
spolupráce mezi MAS jak na
národní, tak nadnárodní úrovni
pro realizaci inovací a využívání
zkušeností dobré praxe

52

Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba
regulačních a územních plánů pro
rozvoj a ochrany území

Opatření 3.5.1: Podpora pořízení
studie regulačních opatření a
územních studií pro rozhodování
v území

Číslo řádku

1

Kód indikátoru
55401

2

55402

3

55401

4

55402

5
6
7
8

60000
67001
67010
67315

9

67310

10

62200

11
12
13

60000
67001
67010

Podpora realizace
projektů spolupráce mezi
MAS jak na národní, tak
nadnárodní úrovni pro
realizaci inovací a
využívání zkušeností
dobré praxe09.6.93.19.3.1
Opatření 3.5.1: Podpora
pořízení studie
regulačních opatření a
územních studií pro
rozhodování v území 06.4.59.4.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Příprava a provádění
činností spolupráce
místních akčních skupin

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

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

Indikátory
Název indikátoru
Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních
služeb
Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních
služeb
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb
Využívání podpořených služeb
Bývalí účastníci projektů v oblasti
sociálních služeb, u nichž služba naplnila
svůj účel
Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel
Počet projektů zaměřených na orgány
veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální a místní úrovni
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb
Využívání podpořených služeb

Výchozí hodnota
0,00

Datum výchozí hodnoty
1. 1. 2014 0:00:00

Cílová hodnota
2,00

Datum cílové hodnoty
31. 12. 2023 0:00:00

Závazek
6,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

1,00

31. 12. 2023 0:00:00

9,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00
44,00
40,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2017 0:00:00
1. 1. 2017 0:00:00

320,00
350,00
320,00
240,00

31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00

21,00
2,00
0,00
0,00

40,00

1. 1. 2017 0:00:00

240,00

31. 12. 2022 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2022 0:00:00

5,00

0,00
0,00
18,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2017 0:00:00

215,00
132,00
215,00

31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00

25,00
2,00
0,00
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14

67315

15

67310

16

62200

17

94800

18

10105

19
20
21

10000
10102
10300

22

10400

23

10403

24

94800

25

57520

26

93701

27

93701

28
29

92301
57501

30

57001

31

93701

32

94800

33

93701

Bývalí účastníci projektů v oblasti
sociálních služeb, u nichž služba naplnila
svůj účel
Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel
Počet projektů zaměřených na orgány
veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální a místní úrovni
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet nových podniků, které dostávají
podporu
Počet podniků pobírajících podporu
Počet podniků pobírajících granty
Soukromé investice odpovídající veřejné
podpoře podniků (granty)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet exponovaných území s
nedostatečnou připraveností složek IZS
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Počet účastníků vzdělávání (O.12)
Počet nových a modernizovaných
objektů sloužících složkám IZS
Počet nové techniky a věcných
prostředků složek IZS
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)

14,00

1. 1. 2017 0:00:00

84,00

31. 12. 2022 0:00:00

15,00

14,00

1. 1. 2017 0:00:00

84,00

31. 12. 2022 0:00:00

15,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2022 0:00:00

5,00

0,00

1. 1. 2017 0:00:00

2,00

31. 12. 2022 0:00:00

4,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

2,00
2,00
5 545,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

8,00

31. 12. 2021 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

8,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2017 0:00:00

6,00

31. 12. 2022 0:00:00

2,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

5,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

22,00

31. 12. 2022 0:00:00

10,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

10,00

31. 12. 2022 0:00:00

1,00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

100,00
1,00

31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

70,00
1,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

6,00

31. 12. 2023 0:00:00

1,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2022 0:00:00

1,00

0,00

1. 1. 2017 0:00:00

4,00

31. 12. 2022 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2022 0:00:00

1,00
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0,00
0,00
86 075,32
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34

94800

35

93701

36
37
38

92702
93001
93701

39

93701

40
41

93001
75001

42

90501

43

91005

44
45
46

90601
90202
90204

47
48

50000
50020

49

50001

50

50120

51
52

92501
90200

Číslo řádku

Datum závazku

1
2
3
4

6. 12. 2018 0:00:00
6. 12. 2018 0:00:00

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Počet podpořených akcí/operací (O.3)
Celková (podpořená) plocha (O.5)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Celková (podpořená) plocha (O.5)
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Počet revitalizovaných památkových
objektů
Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí
Počet revitalizací přírodního dědictví
Počet regulačních plánů
Počet územních studií - veřejná
infrastruktura
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet osob využívající zařízení péče o
děti do 3 let
Celkové veřejné výdaje (O.1)
Počet územních plánů, regulačních plánů
a územních studií

0,00

1. 1. 2017 0:00:00

1,00

31. 12. 2022 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2022 0:00:00

1,00

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

3,00
2,00
3,00

31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00

2,00
16,03
1,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2022 0:00:00

0,00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

3,00
3,00

31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00
3,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

5,00

31. 12. 2023 0:00:00

3,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

100,00

31. 12. 2023 0:00:00

3 150,00

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

2,00
1,00
2,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

4,00

0,00
77,30

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

12,00
90,50

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

5,00
0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

150,00

31. 12. 2023 0:00:00

969,00

0,00

1. 1. 2017 0:00:00

20,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

130 707,00
3,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00
4,00

Indikátory
Dosažená hodnota (ve
sledovaném období)
0,00
0,00
0,00
0,00

Datum dosažené hodnoty

Dosazená hodnota (za
celé období realizace IN)
0,00
0,00
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Procento plnění
indikátoru

Typ indikátoru

Měrná jednotka

Výstup
Výstup
Výstup
Výstup

Zázemí
Služby
Zázemí
Služby

17.1.2019 13:29

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

13. 12. 2017 0:00:00
13. 12. 2017 0:00:00
13. 12. 2017 0:00:00
13. 12. 2017 0:00:00
13. 12. 2017 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
11. 12. 2017 0:00:00
11. 12. 2017 0:00:00
11. 12. 2017 0:00:00
11. 12. 2017 0:00:00
11. 12. 2017 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
15. 6. 2018 0:00:00
13. 4. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
12. 11. 2018 0:00:00
13. 11. 2018 0:00:00
13. 11. 2018 0:00:00

2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30. 6. 2018 0:00:00
1. 1. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00

0,00
0,00
0,00

30. 6. 2018 0:00:00
31. 12. 2015 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
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Výstup
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup

Osoby
Místa
Osoby
Osoby
Osoby
Projekty
Osoby
Místa
Osoby
Osoby
Osoby
Projekty
FTE
Podniky
Podniky
Podniky
EUR
FTE
FTE
FTE
Území
Podniky
Podniky
Osoby
Objekty
Sety
Podniky
FTE
Podniky
FTE
Podniky
akce/operace
ha
Podniky
Podniky
ha
Realizace
Objekty
Návštěvy/rok
Revitalizace

17.1.2019 13:29

45
46
47
48
49
50
51
52

25. 4. 2018 0:00:00
12. 7. 2018 0:00:00
12. 7. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
25. 4. 2018 0:00:00

0,00
0,00
1,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00

31. 8. 2018 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00
31. 8. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup

0,00
1,00
84,10
11,00
0,00
0,00
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Plány
Studie
Zařízení
%
Osoby
Osoby
EUR
Dokumenty

17.1.2019 13:29

Přiložené dokumenty
Číslo
řádku

Pořadí

Název dokumentu

Příloha

Doložený soubor

Druh dokumentu

Typ dokumentu

Osoba, která
soubor zadala do
MS2014+

Datum vložení

Verze
dokumentu

1

1

Česté prohlášení

ANO

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

JANMAR3

16. 1. 2019
10:23:25

1

2

2

POŠUMAVÍ - Finanční
plán a indikátorový
plán - závazek ke dni
31.12.2018

https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y1MTgxMzA
0NTtQcmlsb
2hhRE1TO0Z
hbHNl
https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y1NDI3MDE
yNztQcmlsb
2hhRE1TO0Z
hbHNl

ANO

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

JANMAR3

17. 1. 2019
13:26:58

1
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