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Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy je
ucelenou rozvojovou realizační strategií vznikajíc za širokého zapojení veřejnosti kombinací
expertních a participativních metod zpracování.
Jedná se zároveň o komplexní rozvojový dokument zájmového území. SCLLD MAS Brdy propojuje
subjekty v zájmovém území, jejich záměry a rozvoj, identifikuje možné zdroje a pomoc při realizaci
projektů. Strategie ústí ve 4 strategické cíle, 10 specifických cílů a definuje 7 podopatření SCLLD,
resp. programové rámce a fiche:
- zemědělské podnikání
- nezemědělské podnikání
- partnerství
- chodci
- hasiči
- vzdělanost
- komunita.
Věcné zaměření integrovaného nástroje určeného pro rozvoj území MAS Brdy nebylo změněno od
schválení SCLLD a bude tak i nadále plněno. Na realizaci SCLLD se stále podílí veřejný a soukromý
sektor dle požadovaného procentuální poměru a podpůrné dokumenty jsou projednávány se všemi
zájmového skupinami.

Ve sledovaném období nedošlo k vyhlášení žádné výzvy.
Přehled vyhlášených výzev

Ale v dne 14. 12. 2017 byly úspěšně schváleny fiche pro Zemědělské a Nezemědělské podnikání,
následně dne 20. 12. 2017 byl vydán souhlas s vyhlášením výzvy Programu rozvoje venkova, která
bude vyhlášena dne 15.1.2018.

Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

Při realizaci integrované strategie ve sledovaném období probíhaly akce typu: semináře a školení
(pro potenciální žadatele i členy povinných orgánů MAS Brdy), osvětová a konzultační činnost,
poskytování konzultací potenciálním předkladatelům projektů a to v rámci všech plánovaných
opatření/podopatření. Dále byla realizována animace území a animace OP VVV.
Na úrovni opatření, resp. podopatření, nebyly ve sledovaném období realizovány žádné projekty,
neboť nedošlo k vyhlášení výzev pro předkládání projektů žadatelů.
Byly projednány a na úrovni MAS schváleny fiche: zemědělské podnikání, nezemědělské podnikání,
které byly podány ke kontrole prostřednictvím Portálu farmáře. Dne 14. 12. 2017 byly fiche
schváleny, následně dne 20. 12. 2017 byl vydán souhlas vyhlášení výzvy Programu rozvoje venkova,
které bude vyhlášena dne 15. 1. 2018. Dále byly připraveny Interní postupy MAS Brdy, v rámci
sledovaného období byly připomínkovány ze strany CRR a aktuálně též ŘO.
Projekty spolupráce jsou plánovány pro rok 2018, zástupce MAS Brdy se účastnil
semináře/workshopu dne 15.- 16.8.2017 v Křinci. Zástupci MAS Brdy se pravidelně účastní seminářů
a školení pořádaných NS MAS ČR, i když nejsou jejími členy.

Nerelevantní, MAS Brdy neplánuje realizaci klíčových projektů v rámci realizace SCLLD.

Horizontální principy
1. Rovné příležitosti a nediskriminace
Všechny aktivity, které probíhaly ve sledovaném monitorovaném období, byly minimálně neutrální z
pohledu vlivu na rovné příležitosti. Konkrétně:
- všechny konzultace a školení jak členů povinných orgánů, tak zájemců o předkládání projektů byla
přístupna osobám sociálně vyloučeným či ohroženým soc. vyloučením (např.: probíhala v místech
dostupných pro zdravotně znevýhodněné osoby, která byla s tímto cílem vybírána, byla dostupná
všem bez rozdílu pohlaví, národnosti, věku, rasy apod.)
- prezentace informací o realizaci SCLLD probíhá prostřednictvím internetu, webových stránek, s
využitím obecních www stránek atd. - tedy možností bezplatně a bezproblémově dostupných
- prostory Kanceláře MAS Brdy jsou bezbariérové,

Horizontální principy

2. Rovné příležitosti mužů a žen
V případě bezplatných konzultací žadatelů je princip dodržován. Mezi žadateli jsou zastoupena obě
pohlaví a žádné není upřednostněno nebo nijak diskriminováno.
3. Udržitelný rozvoj
Kancelář MAS je stále situována v zatepleného objektu, čímž dochází k maximální úspoře energie k
vytápění, osvětlení je řešeno úspornými svítidly, Zaměstnanci využívají při své činnosti maximálně
internet, e-mailovou korespondenci a komunikaci, též realizují třídění odpadu.
K aktivitám MAS v rámci sledovaného období (konzultace, semináře pro potenciální žadatele,
poradenství, školení členů povinných orgánů MAS, prezentaci a propagaci MAS Brdy) jsou využívány
inovativní metody práce - webové stránky, ppt prezentace, netištěné podkladové materiály - které
mají minim. Neutrální vliv na životní prostředí.

Popis realizace integrované strategie

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

Ve sledovaném období bylo na úrovni opatření/podopatření ISg dosaženo následujících
synergických efektů:
- v souvislosti s realizací animace OP VVV, osvětovou a propagační činností a poskytováním
osobních konzultací ředitelům/ředitelkám a zástupcům místních MŠ a ZŠ na území MAS Brdy došlo
ke zvýšenému zájmu o realizaci projektů v rámci tzv. "šablon". Ve sledovaném období se
uskutečnilo se společné setkání (tzv. kulatý stůl) mezi školami, které realizaci projektu do
zjednodušených projektů ,,šablon I?. V rámci setkání byly navázány nové kontakty a byly vyměněny
zkušenosti v rámci realizace.
- účastí na akcích/seminářích CSV a ŘO na téma projektů spolupráce došlo k navázání dalších
kontaktů a spolupráce s MAS v rámci celé ČR - s výsledkem účasti zástupce zkušené MAS na
workshopu MAS Brdy a sdílením zkušeností a dobré praxe.
V rámci sledovaného období byla podána a schválena žádosti o změnu integrované strategie.
Předmětem žádosti o změnu byly níže uvedené skutečnosti:
- změna statutárního orgánu
- změna kontaktních osob
- změna orgánů MAS Brdy, z.ú. (správní rada, dozorčí rada)
- změna složení povinných orgánů MAS Brdy (valné shromáždění, programový výbor)

Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

Další změnové hlášení je aktuálně připravováno a bude podáno následně po podání této Zprávy o
plnění ISg. Změny jsou zaměřené na:
- změna složení povinného orgánů - výběrová komise (konec funkční období stávající komise dne
18.1.2018 - volba nových členů dne 7.12.2017)
- změna složení povinného orgánů - valné shromáždění (ukončení partnetví členů ze soukromého a
veřejného sektoru nemají vliv na poměr daných sektorů a zájmových skupin a bez vlivu na území
působnosti MAS Brdy s účinnosti do 1.1.2018)

Nerelevantní - opatření při neplnění ISg v rámci sledovaného období neexistují.

V rámci sledovaného období byly identifikovány následující problémy a přijata opatření:
1, problém: vypořádávání připomínkování Interních postupů IROP a jejich schválení
3. připomínkování Interních postupů IROP zahrnovalo nové připomínky ze strany ŘO IROP, které
nebyly v rámci 1. připomínkování zahrnuty a do konce roku 2017 nebylo k vypořádání 3.
připomínkování IP IROP zasláno stanovisko ŘO z důvodu velkéhO množství dokumentů od jiných
MAS. Z toho důvodu nebylo možné začít plnit harmonogram výzev IROP v již roce 2017.
přijaté opatření: Schválení aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 ? změna
předpokládaného vyhlášení výzev, přesun alokací všech opatření .

Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
2, problém: od 15. 6. 2017 pracoval programový výbor MAS ve dvoučlenném složení
strategie v průběhu období, za které je
přijaté opatření: dne 27. 7. 2017 byl doplněn programový výbor o dalšího člena. Povinný orgán je
tato zpráva vykazována a přijatá
kompletní a je dodržena zásada poměru zájmových skupin.
opatření
3, personální zabezpečení pro zajištění realizace SCLLD
Nedostatečné lidské kapacity i po odborné stránce kanceláře MAS řešené v minulém sledovaném
období byly vyřešeny.
Přijaté opatření: Uzavření nových pracovních smluv - personální zabezpečení je již splňuje minimální
požadavky pro zastupitelnosti a zvyšování odbornosti zaměstnanců je řešeno školení, výměnami
zkušeností či konzultacemi s nadřízením orgánem.

1) Potenciálním rizikem realizace ISg je nevyřešené financování vlastní organizace - ústavu - jako
takové, kdy již od založení ústavu nejsou zabezpečeny pravidelné roční příjmy (příspěvky členů,
zakladatelů, ostatní garantované příjmy). Příjmy organizace jako takové jsou postaveny na příjmech
z doplňkové, resp. vedlejší hospodářské činnosti ústavu, která je realizována zaměstnanci kanceláře
MAS (DPP, částečné pracovní úvazky).
Opatření k eliminaci: zajištění pravidelných ročních příjmů ve formě garantovaných příspěvků - daná
skutečnost je v řešení
Informace o potenciálních rizicích
realizace integrované strategie a
opatření k jejich eliminaci

2) Dalším potenciálním rizikem realizace ISg bylo nevyřešené financování SCLLD, konkrétně 5%
spolufinancování, které je čáslečně (cca z 1/3) kryto pravidelnými ročními příspěvky členů
organizace z veřejného sektoru.
opatření k eliminaci: byl schválen příspěvkový řád řešící zabezpečení 5% spolufinancování.
3) Rizika vyplývající z nezkušenosti členů - partnerů MAS - s realizací integrovaných strategií na
principu LEADER v minulých obdobích v kombinaci se zpožděním celého procesu realizace SCLLD a
jednotlivých aktualizací materiálů.
Opatření: intenzívní osvěta, komunikace a podobně.

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

V rámci sledovaného období nebyly realizovány žádné aktivity související s evaluací.

Doplňující informace

nerelevantní

