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Strategie

Popis integrovaného nástroje. 

Sdílené potřeby a zájmy na území MAS Bobrava, stejně tak tímto územím protékající říčka Bobrava 
(historicky Obrava), se staly hlavním podnětem pro rozvoj místního partnerství obcí, aktivních 
občanů, podnikatelů a neziskových organizací. Bobrava tak dala název vznikající místní akční 
skupině MAS Bobrava, z. s. Tento spolek seskupuje široké spektrum zájemců o veřejné dění a 
zlepšování kvality života. Díky aktivnímu přístupu regionu dochází k realizaci komunitně vedeného 
místního rozvoje, který je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní 
prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci. Základním nástrojem pro 
uplatňování tohoto přístupu se pro následující roky stane tato Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD). 
SCLLD území MAS Bobrava byla schválena v březnu roku 2017. Cílem strategie je na základě 
místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní oblasti, a to především za účelem udržení a 
posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život svých obyvatel. Strategie 
propojuje jednotlivé aktéry v území, jejich záměry a dostupné zdroje pro jejich realizaci. Cílem je 
také s pomocí zachování všech principů metody komunitně vedeného místního rozvoje vytvořit 
funkční plán pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit. Snahou je zapojení co možná nejširšího 
okruhu místních subjektů, zainteresovaných stran, reprezentantů různých zájmových skupin a 
sektorů v území do přípravy i realizace rozvojových aktivit a tím posílit místní partnerství.
MAS Bobrava v programovém období 2014-2020 podpoří programový rámec IROP (30,1 mil. Kč), 
PRV (8,4 mil. Kč).
Strategické cíle: 
1 Zajištění celkové bezpečnosti v území (Bezpečná doprava)
2 Kvalitní a odborný vzdělávací systém (Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání)
3 Zvýšení kvality života na venkově (Zlepšení podmínek pro život)
4 Hospodářský rozvoj území (Podpora místních podnikatelů)



Přehled vyhlášených výzev

Ze strany MAS Bobrava z.s. doposud nebyly vyhlášeny žádné výzvy. 

IROP
V návaznosti na nové minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD k interním postupům, 
nemá MAS Bobrava schváleny Interní postupy IROP. Jakmile dojde ke schválení Interních postupů 
IROP ze strany ŘO IROP, bude na ŘO IROP zaslána textace výzev včetně další potřebné 
dokumentace. Dojde-li k dodržování termínů při schvalovacím procesu, předpokládáme vyhlášení 
výzev IROP v březnu 2018 (v souladu s harmonogramem výzev zaslaným na ŘO IROP).

PRV. 
Projektové Fiche (neboli preferenční kritéria) jsou již schválena ze strany SZIF. Řídící výbor MAS v 
současně době schválil i potřebnou dokumentaci. Nyní bude zažádáno o potvrzení výzvy na SZIF. 
Vyhlášení výzvy je plánováno k 30. 1. 2018.

Harmonogram výzev IROP a PRV byl koncem roku 2017 schválen ze strany Řídícího výboru MAS. 
Harmonogram výzev IROP byl následně v souladu s požadavkem ŘO IROP zaslán na ŘO IROP.  

Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

Ze strany MAS Bobrava z.s. doposud nebyly finančně podpořeny žádné integrované projekty.

IROP
Vzhledem k tomu, že ŘO IROP vydal dne 7.11.2017 nové minimální požadavky k implementaci CLLD 
k interním postupům, nám ty nebyly doposud schváleny. Dne 14. 12. 2017 byla na ŘO IROP zaslána 
nová verze Interních postupů IROP. Dne 10. 1. 2018 nám byly ze strany ŘO IROP zaslány připomínky, 
které byly neprodleně vypořádány. Nyní tak čekáme na schválení připomínek Interních postupů 
IROP. Jakmile dojde ke schválení Interních postupů IROP ze strany ŘO IROP, bude na ŘO IROP 
zaslána textace výzev včetně další potřebné dokumentace. Dojde-li k dodržování termínů při 
schvalovacím procesu, předpokládáme vyhlášení výzev IROP v březnu 2018 (v souladu s 
harmonogramem výzev zaslaného na ŘO IROP).

PRV. 
Projektové Fiche (neboli preferenční kritéria) jsou již schválena ze strany SZIF. Řídící výbor MAS v 
současně době schválil i potřebnou dokumentaci. Nyní bude zažádáno o potvrzení výzvy na SZIF. 
Vyhlášení výzvy je plánováno k 30. 1. 2018.

Pokrok při naplňování integrované strategie během sledovaného období:
Opatření 2.1.1 - Rozvoj pracovníků ve vzdělávání
Došlo ke sdílení odborných zkušeností, pozorování a sdílení dobré praxe, pořádaly se semináře pro 
osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, proběhly semináře s vazbou na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků.
Opatření 3.1.1 - Podpora aktivního života na venkově
Podpora informovanosti o činnosti existujících spolků, podpora spolupráce s ostatními MAS.

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

MAS Bobrava prozatím nezaznamenala pokrok v realizaci klíčových projektů MAS, neboť se MAS 
doposud nepodařilo vyhlásit jedinou výzvu.

Horizontální principy



Horizontální principy

- Zajištění udržitelného rozvoje, který je definován jako ekonomický růst, jenž uvádí v soulad 
hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 
- Princip rovných příležitostí, který je charakterizován potíráním diskriminace na základě pohlaví, 
rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či 
sexuální orientace, a dále na základě příslušnosti ke skupinám ohroženým sociálním vyloučením. 
Součástí principu rovných příležitostí je i oblast rovnosti žen a mužů.

V rámci SCLLD je na oblast udržitelného rozvoje silně zaměřen strategický cíl 3.2 Zlepšení podmínek 
pro život a také strategický cíl 1.1 Bezpečná doprava (v rámci opatření Bezpečnost cyklistické 
dopravy). Zásady udržitelného rozvoje se prolínají všemi navrženými cíli a opatřeními. Konkrétní 
aktivity zaměřené na rovné příležitosti budou nepřímo zohledňovány zejména v aktivitách na 
podporu vzdělávání a aktivitách na podporu hospodářských činností. V rámci SCLLD nebudou 
podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné příležitosti. Nositel SCLLD dále zajistí 
případným předkladatelům projektů a partnerům rovné podmínky pro spolupráci na realizaci 
integrované strategie. V rámci SCLLD převažují aktivity, které nejsou přímo zaměřené na oblast 
rovnosti žen a mužů. V omezeném rozsahu mohou existovat aktivity, s nepřímou vazbou na tuto 
problematiku. Nositel SCLLD zajistí, aby v rámci implementace nedocházelo k narušování principu 
rovnosti žen a mužů.

MAS zohledňuje výše uvedené principy při:
- nastavování hodnoticích kritérií
Kritéria byla nastavena tak, aby byla přijatelná pro všechny žadatele a nikoho nediskriminovala. Jsou 
objektivní a kontrolovatelná.
- při přípravách výzev
Podmínky výzev kladou důraz na rovné příležitosti a nediskriminaci. Např. při volbě CS se zohledňuje 
zapojení osob s SVP, osob ohrožených sociálním vyloučením atd. Projektové záměry musí být řešeny 
s vazbou na bezbariérovost upravované infrastruktury.  

Popis realizace integrované strategie

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

Nerelevantní. V realizaci nejsou žádné projekty. Ve sledovaném období tak nebylo dosaženo 
synergických efektů.

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava nebyly prozatím 
řešeny žádné zásadní změny. 

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

Nerelevantní. Doposud nebyla přijata žádná 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

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava byla schválena v březnu roku 
2017. V návaznosti na její dosavadní krátkodobou realizaci nedošlo k žádným problémům ve 
vyhlášených výzvách, neboť ze strany MAS nebyla žádná výzva doposud vyhlášena. 

Zásadním problémem jsou však lhůty při schvalování Interních postupů MAS pro IROP a 
preferenčních kritérií, respektive připravovaných výzev MAS pro IROP ze strany ŘO IROP. Inertní 
postupy IROP jsou zpracovávány od listopadu 2016, v březnu 2017 byly zaslány k prvním 
připomínkám. Přestože, byly uvedené inspirovány Interními postupy spřátelených MAS, jež 
následně ŘO IROP schválil, došly MAS Bobrava v červnu připomínky k přepracování. Ty byly 
neprodleně vypořádány a Interní postupy opět zaslány ke schválení na ŘO. V okamžiku, kdy se již 
zdálo, že by mohly být Interní postupy schváleny, došlo ze strany ŘO IROP dne 7.11.2017 k vydání 
nových minimálních požadavků k implementaci CLLD k interním postupům, na základě kterých bylo 
nutno přepracovat původní Interní postupy. Tyhle operace znamenají dlouhé průtahy, neboť bez 
schválených dokumentů nemohou být vyhlášeny výzvy v rámci IROP. Tyto prodlevy a změny 
způsobují také reálné ohrožení naplnění milníků pro střednědobé hodnocení SCLLD.

V návaznosti na výše uvedené by mohlo v dalším období dojít k nutnosti přikročit k žádostem o 
změnu a úpravám finančních plánů.

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

Rizika jsou faktorem, který se může při realizaci SCLLD a samotných projektových záměrů objevit. S 
tímto faktorem je nutno počítat již od začátku realizace strategie až po ukončení realizace projektů.
Analýza rizik byla provedena v rámci zpracování strategie a je přílohou č. 6 Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava. 
U všech identifikovaných rizik jsou na základě jejich výsledného dopadu a tím jejich přijatelnosti 
určena opatření, která mají napomáhat k eliminaci jejich výskytu či snížení jejich míry. Důraz je pak 
kladen na rizika, které mají hodnotu výsledného dopadu vyšší a představují tak vyšší hrozbu.

Rizika finanční:
Nedostatek peněžních prostředků na spolufinancování ze strany nositelů
Zpožděné proplácení finančních prostředků ze strany poskytovatelů dotací
Rizika právní:
Změny v legislativě dopadající na SCLLD
Změny zákona o rozpočtovém určení daní
Rizika organizační:
Změna členů MAS Bobrava a změna politického vedení obcí zapojených do MAS
Nesplnění či nesprávné vymezení cílových hodnot indikátorů
Nedostatečná připravenost projektových záměrů
Nesoulad v určení potřeb a cílů a tím projektových záměrů, které by měly být v rámci strategie 
realizovány
Rizika právní:
Nedodržení časového harmonogramu
Nedostatečná spolupráce mezi členy MAS Bobrava

Ve sledovaném období vnímáme níže uvedená rizika:
Nedodržení časového harmonogramu v návaznosti na prodlevy ve schvalování interních postupů a 
výzev IROP ze strany ŘO, v návaznosti na revize minimálních požadavků k implementaci CLLD (z naší 
strany nelze eliminovat).
Na základě předběžného zjišťování zájmů o výzvy MAS nedostatek peněžních prostředků na 
podporu všech projektů (nastavení výzvy a kritérií tak, aby bylo možné podpořit co nejvíce 
projektů).
Rizika spojená s prací se systémem MS2014+ - nefunkčnost systému MS2014+ (z naší strany nelze 
eliminovat).



Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

Nerelevantní. Doposud nenastal termín pro mid-term evaluaci dle MPIN. V současné době však 
probíhá příprava na mid-term evaluaci plnění strategie CLLD.

Doplňující informace
Hlavními komunikačními nástroji s veřejností jsou webové stránky a e-mailová komunikace, 
případně osobní setkání.


