Zpráva o plnění integrované strategie
Identifikace operace
Číslo zprávy

CLLD_15_01_282_04

Integrovaná strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020

Nositel

MAS Brdy, z.ú.

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

Lenka

Příjmení

Fialová

Mobil

776 044 783

Telefon

775 884 275

Email

vedoucisclld@masbrdy.cz
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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.

Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Realizovaly se kroky v podobě administrace a hodnocení žádostí o podporu výzev vyhlášených v předchozím
sledovaném období viz záložka Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie.
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Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

Při realizaci integrované strategie ve sledovaném období probíhaly akce typu administrativní činnost související s hodnocením a výběrem projektů ze strany MAS u výzev
vyhlášených v předchozím sledovaném období:
Program rozvoje venkova
2.
Výzva MAS Brdy
Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018; Registrace na RO SZIF: 28. 8. 2018
31. 7. 2018: jednání výběrové komise; 7. 8. 2018: jednání rozhodovacího orgánů MAS a schválení projektů
Výzva byla vyhlášena na obě fiche
Integrovaný regionální operační program
1.
Výzva MAS Brdy - IROP - Vzdělanost
30. 7. 2018: jednání výběrové komise - aktualizace hodnocení; 7.8.2018 - jednání rozhodovacího orgánu
Výzva byla vyhlášena na cca 90%
Proběhla Administrativní kontrola ze strany ŘO a jsou řešeny nápravy k odstranění nedostatků
2.
Výzva MAS Brdy - IROP - Chodci
31.7. jednání výbě. komise; 7.8. jednání rozhod. orgánů
Ve sledovaném období byly vydány Rozhodnutí o posky.dotace a projekty jsou realizovány
Výzva vyhlášena celou alokaci
3.
Výzva MAS Brdy - IROP -Hasiči
Ukončení příjmu žádostí: 16. 7. 2018
11.9. jednání výběr. Komise, 12.9. jednání rozhod.orgánu
Výzva vyhlášena na celou alokaci
Ve sledovaném období byly vydány Rozhodnutí o posky.dotace
4. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita
Ukončení příjmu žádostí: 30. 7. 2018
- výzva vyhlášena na celou alokaci, také byla prodloužena, ale žádný projekt nebyl zaregistrován

Dále také probíhaly 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, propagace SCLLD na veřejných akcích
a animace OP VVV.
Projekty spolupráce jsou plánovány pro rok 2019. Zástupci MAS Brdy se pravidelně účastní seminářů a školení pořádaných ze strany ŘO IROP a NS MAS ČR, i když nejsou
jejími členy.
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Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

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

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

Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
strategie v průběhu období, za které je
tato zpráva vykazována a přijatá
opatření

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 jsou realizovány projety do ,,šablon I? a také ,,šablony II?. Ve sledovaném období se uskutečňují telefonické konzultace s MAS a také i mezi školami
navzájem.
- účastí na akcích/seminářích CSV a ŘO, dále také na setkání platforem IROP a PRV zabezpečených ze strany KS NS MAS Středočeského kraje došlo k navázání dalších
kontaktů a spolupráce s MAS - s výsledkem je sdílením zkušeností a dobré praxe.
V rámci sledovaného období nebyla podána žádost o změnu integrované strategie z důvodu plánované změny zaměřené na finanční plán, které budou řešeny
počátkem roku 2019.
V následujícím sledovaném období budou realizovány změny zaměřené na:
- personální zabezpečení kanceláře
- rozšíření členů programového výboru
- změnu členů povinných orgánů v případě členů z veřejného sektoru - komunální volby
- změna ISg - strategická část - úprava popisu u opatření Hasiči (doplnění chybějícího zaměření) a u fiche Spolupráce (administrativní úprava)

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

V rámci sledovaného období byly identifikovány následující problémy a přijata opatření:
1, problém: nezkušenost pracovníků zabezpečující realizaci SCLLD
Opatření k eliminaci problému: pracovníci se pravidelně účastní setkání platforem IROP a PRV, které jsou pořádány ze strany KS NS MAS, dále také účast na školení
pořádané řídícími orgány včetně setkávání s ostatními MAS za účelem výměny zkušeností
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Informace o potenciálních rizicích
realizace integrované strategie a
opatření k jejich eliminaci

1) Potenciálním rizikem realizace ISg je nevyřešené financování vlastní organizace - ústavu . Tato riziko bylo stále za dané sledované období aktuální
Opatření k eliminaci: zajištění financování prostřednictvím veřejného sektoru na bázi dobrovolného schválení každoročního členského příspěvku
Dané riziko je eliminováno. Členské příspěvky ze stran veřejného sektoru jsou projednány a schváleny v zastupitelstvech členských obcí
2) Dalším potenciálním rizikem realizace ISg bylo nevyřešené financování SCLLD, konkrétně 5% spolufinancování, které je částečně kryto pravidelnými ročními příspěvky
členů organizace z veřejného sektoru.
Opatření k eliminaci: zajištění financování prostřednictvím veřejného sektoru na bázi dobrovolného schválení každoročního členského příspěvku
Dané riziko je eliminováno. Členské příspěvky ze stran veřejného sektoru jsou projednány a schváleny v zastupitelstvech členských obcí
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. Ve sledovaném období probíhá školení a setkávání již se stejnou řešenou tématikou.
Dané riziko je eliminováno na mininum.
4) Snižování členů ze soukromého sektoru z důvodu nezajištěného financování ze stran veřejného sektoru.
Opatření k eliminaci: zajištění financování prostřednictvím veřejného sektoru na bázi dobrovolného schválení každoročního členského příspěvku, které zajistí setrvání
členů soukromého sektoru
Dané riziko je eliminováno na mininum.

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

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

Doplňující informace

nerelevantní

Sestava vytvořena v MS2014+

KURLEN
6

29.1.2019 18:23

Shrnutí pro veřejnost

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy, která vznikala v období let 2014 - 2015 za širokého zapojení veřejnosti s
cílem přispět k rozvoji konkurenceschopného a bezpečného regionu, ve kterém MAS Brdy bude účinně podporovat zejména zvýšení kvality života obyvatel při
respektování ochrany a tvorby životního prostředí, vstoupila počátkem roku 2017 do fáze realizace.
V druhé polovině roku 2018 probíhaly administrativní úkony spojené s vyhlášenými výzvami MAS Brdy z Programu rozvoje venkova, ale i z Integrovaného regionálního
operačního programu. V průběhu sledovaného období byla organizována řada setkání, jak pro budoucí předkladatele projektů, tak pro členy tak zvaných povinných
orgánů MAS Brdy, kteří se podílejí na hodnocení podaných projektů (výběrová komise), kontrole (monitorovací výbor) a programového výboru, ale také již pro
realizátory projektů mající vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace či Dohody.
V prostorech Kanceláře MAS Brdy na Slunečné 362 V Jincích jsou poskytovány osobní konzultace zájemcům - předkladatelům projektů určených do výzev MAS
zaměřené na Program rozvoje venkova a také na Integrovaný regionální operační program.
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Horizontální principy

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,
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.
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Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Podopatření

Program

1

SC 1.1 Bezpečnost pohybu a
rychlá reakce na přírodní
katastrofy

Opatření/Prioritní rámec 1.1
Chodci

Opatření/Prioritní rámec
1.1 Chodci-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

2

SC 2.1- Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a rozvoj

Opatření/Prioritní rámec 2.1
Vzdělanost

Opatření/Prioritní rámec
2.1 Vzdělanost06.4.59.4.1

3

SC 2.1- Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a rozvoj

Opatření/Prioritní rámec 2.2
Komunita

4

SC 1.1 Bezpečnost pohybu a
rychlá reakce na přírodní
katastrofy

5

SC 4.1 Spolupráce

Investiční priorita

Specifický cíl

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření/Prioritní rámec
2.2 Komunita-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči

Opatření/Prioritní rámec
1.2 Hasiči-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Fiche 4.1 Partnerství

Fiche 4.1 Partnerství09.6.93.19.3.1

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
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
Příprava a provádění
činností spolupráce
místních akčních skupin
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6

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a zařízení

Fiche 3.1 Zemědělské podnikání

Fiche 3.1 Zemědělské
podnikání-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

7

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit a
zařízení

Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání

Fiche 3.2 Nezemědělské
podnikání-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

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

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku
Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7

Celkové způsobilé výdaje
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

8 421 040,00
6 879 470,00
6 153 160,00
3 157 890,00
398 440,00
3 000 000,00
13 702 000,00

Podpora
Ve sledovaném
období

Plánovaný stav

Za celé období
realizace

8 000 000,00
6 535 500,00
5 845 500,00
3 000 000,00
398 440,00
1 500 000,00
6 851 000,00

Plánovaný stav

Příspěvek Unie
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

8 000 000,00
6 535 500,00
5 845 500,00
3 000 000,00
298 830,00
1 125 000,00
5 138 250,00

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

1
2
3
4
5
6
7

Národní veřejné zdroje (SR, SF)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
období
0,00
0,00
0,00
0,00
99 610,00
375 000,00
1 712 750,00

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Vlastní zdroje příjemce
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

421 040,00
343 970,00
307 660,00
157 890,00
0,00
1 500 000,00
6 851 000,00

Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
Za celé období
období
realizace
421 040,00
343 970,00
307 660,00
157 890,00
0,00
0,00
0,00

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

Národní soukromé zdroje

Nezpůsobilé výdaje
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Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7

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

Ve sledovaném období

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Ve sledovaném
období

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

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
6 851 000,00
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Indikátory
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

1

SC 4.1 Spolupráce

Opatření
ITI/IPRÚ/CLLD
Fiche 4.1 Partnerství

Podopatření

Program

Prioritní osa

Investiční priorita

Specifický cíl

Fiche 4.1 Partnerství09.6.93.19.3.1

Program rozvoje venkova

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
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

Příprava a provádění
činností spolupráce
místních akčních skupin

2

SC 4.1 Spolupráce

Fiche 4.1 Partnerství

Fiche 4.1 Partnerství09.6.93.19.3.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Příprava a provádění
činností spolupráce
místních akčních skupin

3

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a zařízení

Fiche 3.1 Zemědělské podnikání

Fiche 3.1 Zemědělské
podnikání-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

4

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a zařízení

Fiche 3.1 Zemědělské podnikání

Fiche 3.1 Zemědělské
podnikání-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

5

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit a zařízení

Fiche 3.2 Nezemědělské
podnikání

Fiche 3.2 Nezemědělské
podnikání-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

6

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit a zařízení

Fiche 3.2 Nezemědělské
podnikání

Fiche 3.2 Nezemědělské
podnikání-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje
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7

SC 1.1 Bezpečnost pohybu a
rychlá reakce na přírodní
katastrofy

Opatření/Prioritní rámec 1.1
Chodci

Opatření/Prioritní rámec
1.1 Chodci-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

8

SC 1.1 Bezpečnost pohybu a
rychlá reakce na přírodní
katastrofy

Opatření/Prioritní rámec 1.1
Chodci

Opatření/Prioritní rámec
1.1 Chodci-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

9

SC 1.1 Bezpečnost pohybu a
rychlá reakce na přírodní
katastrofy

Opatření/Prioritní rámec 1.2
Hasiči

Opatření/Prioritní rámec
1.2 Hasiči-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

10

SC 1.1 Bezpečnost pohybu a
rychlá reakce na přírodní
katastrofy

Opatření/Prioritní rámec 1.2
Hasiči

Opatření/Prioritní rámec
1.2 Hasiči-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

11

SC 2.1- Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a rozvoj

Opatření/Prioritní rámec 2.2
Komunita

Opatření/Prioritní rámec
2.2 Komunita-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

12

SC 2.1- Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a rozvoj

Opatření/Prioritní rámec 2.2
Komunita

Opatření/Prioritní rámec
2.2 Komunita-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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13

SC 2.1- Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a rozvoj

Opatření/Prioritní rámec 2.1
Vzdělanost

Opatření/Prioritní rámec
2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

14

SC 2.1- Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a rozvoj

Opatření/Prioritní rámec 2.1
Vzdělanost

Opatření/Prioritní rámec
2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

15

SC 2.1- Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a rozvoj

Opatření/Prioritní rámec 2.1
Vzdělanost

Opatření/Prioritní rámec
2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Číslo řádku

Kód indikátoru

1
2
3

92501
93701

4

94800

5

93701

6

94800

7

75001

8

75120

9

57001

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

Indikátory
Název indikátoru
Celkové veřejné výdaje (O.1)
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)
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Počet nové techniky a věcných
prostředků složek IZS

Výchozí hodnota
0,00
0,00
0,00

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

Cílová hodnota
0,00
14 731,00
4,00

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

Závazek

0,00

1. 11. 2015 0:00:00

1,00

31. 12. 2023 0:00:00

1,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

15,00

31. 12. 2023 0:00:00

3,00

0,00

1. 11. 2015 0:00:00

1,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

12,00

31. 12. 2023 0:00:00

3,00

30,00

31. 12. 2011 0:00:00

35,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

6,00

31. 12. 2023 0:00:00
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0,00
3,00
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10

57520

11

55401

12
13
14

67510
50000
50030

15

50001

Číslo řádku

Datum závazku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15. 3. 2017 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
10. 12. 2018 0:00:00

Počet exponovaných území s
nedostatečnou připraveností složek IZS
Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci
Kapacita služeb a sociální práce
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení

108,00

31. 12. 2014 0:00:00

48,00

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
5,40

1. 11. 2015 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00

10,00
15,00
5,00

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

300,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

Indikátory
Dosažená hodnota (ve
sledovaném období)
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00

Datum dosažené hodnoty

Dosazená hodnota (za
celé období realizace IN)

31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00

0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,00

31. 12. 2015 0:00:00

108,00

31. 12. 2016 0:00:00

6,80
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Procento plnění
indikátoru

Typ indikátoru

Měrná jednotka

Výstup
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup

EUR
Podniky
FTE
Podniky
FTE
Realizace
%
Sety
Území
Zázemí
Klienti
Zařízení
%
Osoby

29.1.2019 18:23

Přiložené dokumenty
Číslo
řádku

Pořadí

Název dokumentu

Příloha

Doložený soubor

1

1

čestné prohlášení

2

2

Zprava o plneni
ISgCLLD_15_01_282_0
4

https://msiu ANO
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y1MDQ0OT
A3OTtQcmls
b2hhRE1TO0
ZhbHNl
https://msiu ANO
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y1ODI2NDc
wMztQcmls
b2hhRE1TO0
ZhbHNl

Druh dokumentu

Typ dokumentu

Osoba, která
soubor zadala do
MS2014+

Datum vložení

Verze
dokumentu

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

KURLEN

14. 1. 2019
20:28:24

1

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

KURLEN

23. 1. 2019
15:33:43

1
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KURLEN
16

29.1.2019 18:23

3

3

naplnění indikátorů k
31.12.2018

4

4

Financování k
31.12.2018

5

5

SZIF - indikátory

https://msiu ANO
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y2Mjg4MDk
wMztQcmls
b2hhRE1TO0
ZhbHNl
https://msiu ANO
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y2Mjg4MDk
3NDtQcmlsb
2hhRE1TO0Z
hbHNl
https://msiu ANO
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y2Mjg4MTA
5MTtQcmlsb
2hhRE1TO0Z
hbHNl

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

KURLEN

29. 1. 2019
18:19:15

1

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

KURLEN

29. 1. 2019
18:20:26

1

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

KURLEN

29. 1. 2019
18:22:08

1
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