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1 Informace o změnách ISg
Žádost o změnu č. 1 – podána 13.11.2017 – schválena 27.11.2017 – Změny v orgánech MAS.

2 Opatření při neplnění ISg
Řídící orgány dosud nevydaly opatření úkolující nositele ke změnám ISg z důvodu neplnění ISg. Prozatím nám bylo zasláno upozornění na neplnění povinnosti
předložení zprávy o plnění ISg v termínu do 20.7.2017. Po konzultaci s oprávněnou pracovnicí MMR paní Houdovou byl problém s finalizací ISg odstraněn.
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3 Informace o problémech v realizaci ISg
Problematické čerpání z důvodu prodlužování administrace ŘO.
Neustálá aktualizace pravidel ŘO a upřesňování nejasností a nepřesností v rámci nich.
Náročná administrace a nahromadění podmínek, které žadatele odrazuje od čerpání dotací.
Kvalita služeb MS2014+.
Riziko několikanásobného podání projektů do současně vyhlášených výzev IROP ČR, ITI a CLLD. Obdobně v PRV. Zužuje absorpční kapacitu původně zjištěnou
v rámci strategie na našem území.
Žadatelé ve výzvách CLLD očekávali zjednodušená pravidla z důvodu snížení celkových způsobilých výdajů do limitu 5 mil., k tomuto zjednodušení nedošlo.
Riziko nesplnění finančních milníků nastavených ve ISg a naplnění monitorovacích indikátorů.
Přijatá opatření:
Intenzivní komunikace s žadateli. MAS pořádá školení pro žadatele. Osobně i e-mailem provádí konzultace projektů. Semináře na téma pravidel i fungování
MS. Zveřejnění prezentací – jak nalézt výzvu MAS jako podvýzvu u výzev IROP.
Na nejasnosti v pravidlech se dotazujeme CRR a ŘO. Byli jsme na společné konzultace projektů na CRR s žadateli. Pracovníci MAS se účastní seminářů a
workschopů na tématiku výzev a administrace projektů v rámci CLLD vždy aktivně s dotazy.
V současné době jsou vyhlášeny výzvy s dostatečnou alokací a plánujeme po uzavření příjmu projektů vyhlašovat další výzvy.
Problémy k animaci škol: výměna ředitelů v několika školách/ školkách
Eliminace: Opětovné zaškolení a seznámení dané osoby se systémem a pravidly šablon.
Realizace PRV:
Složitost národní legislativy a nevyjasnění požadavků z hlediska stavebního zákona na projekty žadatelů. Žadatelé se potýkají s náročností stavebního povolení
a schválení či změny účelu užívání provozovny např. ze zemědělské provozovny na prodejnu. V rámci administrace první výzvy PRV došlo k odstoupení žadatelů
u dvou projektů na základě požadavků k doplnění administrativní kontroly MAS. Tím se razantně snížila částka alokace v administrovaných projektech. Riziko
nesplnění finančních milníků nastavených ve ISg. Nedostatečná připravenost stavebních projektů.
Eliminace: Plánujeme vyhlašovat další výzvy. Po vyhlášení výzev budeme provádět školení žadatelů navazující na individuální konzultace konkrétních záměrů.
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4 Rizika
Problematické čerpání z důvodu prodlužování administrace ŘO, ZoZ CRR a kontrol na SZIF (první podpis Dohody byl proveden 14.11.2017, tj. 5 měsíců po
termínu registrace na SZIF). Projekty IROP byly k ZoZ předány 21.9.2017, nyní je první ve stavu vrácen k doplnění PU 24.
Neustálá aktualizace pravidel ŘO a upřesňování nejasností a nepřesností v rámci nich např. Desatero výzvách MAS - nejčastější chyby - je dokument bez
příslušnosti k výzvě a bez identifikace schvalovacího orgánu. Jeho dohledání na webu IROP je problematické, přesto je nejzávaznějším podkladem pro
vyhlašování výzev.
Náročná administrace a nahromadění podmínek, které žadatele odrazuje od čerpání dotací.
Kvalita služeb MS2014+.
Riziko několikanásobného podání projektů do současně vyhlášených výzev IROP ČR, ITI a CLLD, Obdobně v PRV. Po prvním úspěchu odstoupí od realizace
projektu v ostatních souběžných výzvách.
Žadatelé ve výzvách CLLD očekávali zjednodušená pravidla z důvodu snížení celkových způsobilých výdajů do limitu 5 mil., k tomuto zjednodušení nedošlo,
vyplňují studie proveditelnosti ve stejném rozsahu a u projektů ve výzvě IROP pro CLLD č. 62 je dokonce zachována povinnost výpočtu CBA analýzy.
Riziko nesplnění finančních milníků CLLD nastavených ve ISg trvá.
Elimininace:
MAS pořádá školení pro žadatele. Osobně i e-mailem provádí konzultace projektů. Na nejasnosti v pravidlech se dotazuje CRR a ŘO. Jezdí na společné
konzultace projektů na CRR s žadateli. Pracovníci MAS se účastní seminářů a workschopů na tématiku výzev a administrace projektů v rámci CLLD.
V současné době jsou vyhlášeny výzvy s dostatečnou alokací a plánujeme po uzavření příjmu projektů vyhlašovat další výzvy.
Rizika k animaci škol:
Výměna ředitelů v několika školách/ školkách. Eliminace: S nástupci je komunikováno
Řešení OČR nebylo v pravidlech dostatečně objasněno a stále není jasné stanovisko ŘO a kontrolních orgánů k uznatelnosti personálních šablon s čerpáním
OČR.
Eliminace: Informování žadatelů o riziku. Prozatímní stanovisko nezpůsobilosti šablony za celý měsíc, byť by došlo k evidenci pouze 1 dne OČR, je v rozporu
s personální agendou a s českou legislativou v rámci pracovního práva. Pokud pracovních čerpá OČR, má právo a povinnost odpracovat zbylou část úvazku,
zaměstnavatel jej nemůže omezit v čerpání OČR, výdaje však ŘO považuje za nezpůsobilé. S řešením musí přijít řídící orgán.
Rizika realizace PRV:
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Riziko nesplnění finančních milníků nastavených ve ISg. Nedostatečná připravenost stavebních projektů.
Eliminace: Vyhlášení další výzvy s delším obdobím vyhlášení 51 kalendářních dní 28 kalendářních dní.

5 Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP (Dohody o partnerství)
Sledujeme plánované financování projektů. Máme založenu databázi projektů zaregistrovaných na SZIF a IROP, v ní sledujeme CZV, dotaci a vlastní finanční
podíl žadatele. Jiné aktivity pro mid-term evaluaci prozatím neprovádíme.

6 Informace o dosažených synergických efektech
Z hlediska synergie je pro nás výhodné, že naše společnost zpracovává i Místní akční plán školství SO ORP Prostějov. Tím dochází ke zlepšení komunikace se
školami. I v rámci poradenství v šablonách je velice pozitivní odezva na práci MAS v území a získanou důvěru se snažíme využít při propagování výzvy IROP
zaměřené na investice do škol.

7 Horizontální principy
Rovné příležitosti a nediskriminace - Strategie je pozitivně zaměřena na zlepšení rovných příležitostí především v oblasti školství. Právě investiční projekty,
které s žadateli byly konzultovány a budou realizovány přes MAS řeší bezbariérovost pro sociální inkluzi (v době přípravy zprávy nebyl ukončen příjem žádostí
do výzev IROP). Projekty zohledňují především potřeby osob se zdravotním postižením a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. MAS vytváří žadatelům
rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální
orientaci. Dbáme na to, aby nebyly podporovány projekty, které negativně ovlivňují rovné příležitosti. V projektových žádostech sledujeme popis
horizontálních principů a jejich návaznost na celou žádost.
Rovné příležitosti mužů a žen - Ve strategii převažují aktivity, které jsou k otázce rovnosti mužů a žen neutrální. Žádný z konzultovaných projektů neměl
prokazatelně negativní vliv na rovnost mužů a žen.
Udržitelný rozvoj:
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Ve strategii Prostějov venkov není implementován OPŽP. U konzultovaných a přijatých projektů byly dopady na životní prostředí pozitivní, nebo neutrální.
Konzultované projekty, které byly zaměřeny na rekonstrukce budov, měli neutrální vliv na životní prostředí.

8 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie
V průběhu sledovaných měsíců nedošlo k čerpání = proplacení financí konečným žadatelům.
PRV
V průběhu sledovaných měsíců probíhala administrace projektů přijatých v rámci první výzva PRV. Žadatelé konzultovali výběrová řízení. Pracovníci MAS
kontrolovali soulad údajů žádostí o dotaci s výstupy výběrových řízení. U všech projektů PRV došlo k podpisu Dohody = právní akt o poskytnutí dotace. Dále
byly konzultovány žádosti o proplacení. Dva žadatelé předpokládají podání žádosti o proplacení v lednu.

Program číslo
PRV

1

IROP

1

IROP

2

Název výzvy

Příjem žádostí od – Alokace vyhlášená
do
Výzva č. 1. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje 31.1.2017
– 3 500 000 Kč Z1
venkova
14.2.2017
3 000 000 Kč Z2
1.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura
pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I
2.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální
infrastruktury-I.

5.5.2017
14.7.2017
5.5.2017
14.7.2017

– 8 700 000 Kč
– 8 700 000 Kč

I z2
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Registrační číslo
ŽOD

Článek
nařízení

17/001/19210/671/
097/000072
17.1.a)
17/001/19210/671/
097/000073
17.1.a)
17/001/19210/671/
097/000074
17.1.a)
17/001/19210/671/
097/000075
19.1.b)
17/001/19210/671/
097/000076
17/001/19210/671/
097/000077
17/001/19210/671/
097/000079
17/001/19210/671/
097/000080
17/001/19210/671/
097/000081

19.1.b)
19.1.b)
19.1.b)
17.1.a)
19.1.b)

Název projektu
NÁKUP TRAKTOROVÉHO NÁVĚSU
PRO PŘEPRAVU ZEMĚDĚLSKÝCH
KOMODIT

Identifikační
číslo

Stav

Výdaje pro
spolufinancování
(dotace)

F1

F2

Rok
výzvy

27730930

Realizace

424 500

424 500

2017

Pořízení traktorových přívěsů
Pořízení kontejnerového nosiče a
čelního nakladače k vlastněnému
malotraktoru Goldoni Ronin 50

49453050

Realizace

454 900

454 900

2017

231 000

231 000

2017

Pořízení mobilního štěpkovače

76498751

Realizace
76498751

Rozšíření strojového parku
Prosklená veranda a vířivka v
Pensionu Ve Mlýně v Plumlově

28298977

Rekonstrukce střechy provozovny
Přístavba posklizňové linky
Dětkovice

45439761

Faremní obchod Zlatá farma
Celkem za ZoR závazkováno
Alokace 19.2.1.
Alokace 19.3.1
Součet
% plnění
Alokace volná do dalších výzev

02690411

25567438

00139076

Realizace
Dohoda
podepsána
Ukončení
administrace
Ukončení
administrace
Nevybráno
MAS
Nevybráno
MAS

224 775

224 775

2017

889 769

889 769

2017

-

2017

-

2017

-

2017

2017
2 224 944 1 110 400 1 114 544 2017
10 674 020 5 337 010 5 337 010
509 000
11 183 020
19,9%
4 226 610 4 222 466
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IROP
V rámci dvou výzev byly přijaty tři projekty. Místní akční skupina prováděla jejich administrativní kontrolu, hodnocení a výběr. Projekty byly předány k ZoZ
21.9.2017, nyní je první ve stavu vrácen k doplnění PU 24. Jelikož nejsou projekty schváleny, nemohlo dojít k proplacení finančních prostředků.

Registrační číslo ŽOD

Výzva

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005776 06_16_075

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005764 06_16_072

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005775 06_16_072

Název projektu

Stav

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH PU24 doplnění
UČEBEN VČETNĚ BEZBARIÉROVOSTI
ZoZ
PP23a splnil
věcné hodnocení
Sociální bydlení Určice MAS
na MAS
PP23a splnil
Změna části bývalého zámku na vstupní
věcné hodnocení
byty
na MAS

Výdaje CZV

5000000

3362257

5000000

Dotace

Podíl
žadatele

4750000

250000

3194144,15 168112,85

4750000

250000

13362257 12694144,15 668112,85
Animace škol a školských zařízení:
Jelikož se projekty nacházely v různé fázi realizace, převažovaly individuální konzultace v území. Převažovala metodická pomoc při vyplňování zpráv o realizaci
a pomoc při práci se systém MS 2014+.

9 Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí (klíčových projektů MAS)
Jedná se o klíčové projekty MAS, které byly povinné u OPZ a OPŽP. Naše MAS nebyla podpořena v rámci těchto operačních programů. Klíčové projekty tedy
nebudeme realizovat.
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10 Popis integrovaného nástroje
Integrovaná strategie rozvoje území zpracovaná metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je strategický dokument pro období
2014 – 2020+, který má za úkol definovat pravidla pro posílení rozvoje území MAS. Strategie vychází ze schválených operačních programů ČR v
novém programovém období EU. Cílem tohoto dokumentu je na základě místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní rozvojové okruhy
do roku 2020 a to především za účelem udržení a posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život svých obyvatel.
Strategie vychází ze záměrů dlouhodobě udržitelného rozvoje a je součástí komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie propojuje jednotlivé
aktéry v území, jejich záměry a dostupné zdroje pro jejich realizaci. Cílem je s pomocí zachování všech principů metody komunitně vedeného
místního rozvoje uplatnit funkční plán pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit ve vazbě na maximálně možné čerpání dostupných zdrojů.
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, které je jedním ze základních předpokladů pro naplňování
strategie ze strany místních aktérů. Cílem je zvýšit kapacitu místního partnerství a vytvořit základ pro nové náměty a motor pro další rozvoj území.

11 Přehled vyhlašovaných výzev
Název výzvy

Program

PRV výzva č. 2. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z PRV
Programu rozvoje venkova
3.Výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.-IROP-infrastruktura pro základní IROP
vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3
Investice do školství-II.
4.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I
IROP
5.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy-I.

vyhlášena

Příjem projektů

11.12.2017

3.1. – 31.1.2018

15.12.2017,
v 00:00

9.1.2018, 00:00 –
28.2.2018, 12:00

15.12.2017,
v 12:00
15.12.2017,
v 12:00

1.3.2018, 12:00 –
16.4.2018, 12:00
1.3.2018, 12:00 –
16.4.2018, 12:00

Předání řídícím
orgánům
24.5.2017

Zvýše uvedené tabulky je patrno, že příjem projektů na MAS bude probíhat v roce 2018.
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Skutečné čerpání podle specifických cílů a opatření (podopatření) SCLLD s použitím údajů k 31.12.2017 (e)
Identifikace programu

Specific
ký cíl
SCLLD

SC 1
SC 3
SC 3
SC 2
SC 2
SC 5

Opatření SCLLD

O 1.2
O1 Doprava a bezpečnost
O 3.1
O2 Investice do sociální infrastruktury
O 3.1
O3 Investice do školství
O 2.1
Z1 Investice do zemědělských podniků
O 2.1
Z2 Investice do nezemědělských činností
O 5.3
Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy
Leader

Podopatře
ní
SCLLD

1.2.1
3.1.1
3.1.1

Priorit
Progra ní osa/
m
Priorit
a Unie

IROP
06
IROP
06
IROP
06

Financování (způsobilé výdaje Kč)
Z toho vlastní
Z toho podpora
zdroje příjemce
Národ
Investič
Celkové
Národ
ní
ní
Specifick
způsobil
ní
veřejn Národní
priorita ý cíl OP/
é
Příspěv veřejn
é
soukro
OP/
Operace
výdaje ek Unie
é
zdroje
mé
Prioritní
PRV
(CSV)
(a)
zdroje (kraj,
zdroje
oblast
(SR,SF) obec,
(d)
(b)
jiné)
(c)

Soukro
mé
zdroje v
PRV

Nezpůsobi
lé výdaje
(Kč)

4

9d

4.1

0

0

0

0

0

0

0

4

9d

4.1

0

0

0

0

0

0

0

4

9d

4.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1

PRV 09 09.6

09.6.93

2.1.2

PRV 09 09.6

09.6.93

5.3.2

PRV 09 09.6

09.6.93

09.6.93.
19
09.6.93.
19
09.6.93.
19

Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky na podporu integrovaných projektů v rámci výzev IROP ani PRV. První žádosti o proplacení budou
podány v lednu 2018.
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Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (případně podopatření) za celé období (tabulka g)
Identifikace
programu

SC 1

O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost

Specifický OpaPodcíl SCLLD tření opatření
SCLLD SCLLD

1.2.1

Program

IROP 06

Hodnoty indikátorů

Identifikace indikátorů

Odůvodnění, jakým
Dosažená
Dosažená
Milník 31.
způsobem byly
Kód
hodnota (ve hodnota (za
Datum
Měrná
Typ indikátoru Výchozí Datum
Cílová
12. 2018 (jehodnoty stanoveny
NČI Název indikátoru
Závazek sledovaném celé období
cílové
jednotka (výstup/výsledek) hodno- výchozí
hodnota
li ŘO
2014+
období)
realizace
hodnoty
ta
hodnoty
vyžadován)
IN)
Podklad IROP Tab.
„Indikátory pro
Podíl cyklistiky na
aktivity MAS“ verze
31.12.
31.12.
7 63 10 přepravních
%
výsledek
7
7
7
10
x
únor 2016 nám
2011
2023
výkonech
ukládá převzít
hodnoty indikátoru
z IROP.
Počet realizací
Vycházeli jsme z
vedoucích ke
projektů, které byly
31.12.
31.12.
7 50 01 zvýšení
realizace výstup
0
0
0
0
1
x
přes MAS
2015
2023
bezpečnosti v
realizovány v
dopravě
období 2007 - 2013.
Délka nově
vybudovaných
7 61 00
cyklostezek a
cyklotras

km

výstup

Počet
Parkovací
7 64 01 parkovacích míst
výstup
místa
pro jízdní kola

Podíl veřejné
osobní dopravy
7 51 20 na celkových
výkonech v
osobní dopravě

%

Výsledek

0

0

30

31.12.
2015

31.12.
2015

31.12.
2011

0

0

-

0

0

1

0

0

31

1,25

3

35

31.12.
2023

31.12.
2023

31.12.
2023

x

Vycházeli jsme z
projektů
realizovaných
v území v období do
roku 2013.

x

Průměrnou cenu
MAS stanovila na
základě průzkumu
cen na
3,50 tis. Kč/ks na
parkovací místo.

x

Podklad IROP Tab.
„Indikátory pro
aktivity MAS“ verze
únor 2016 nám
ukládá převzít
hodnoty indikátoru
z IROP.
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Identifikace
programu

SC 3

O 3.1 O2 Investice do sociální
infrastruktury

OpaPodSpecifický
tření opatření
cíl SCLLD
SCLLD SCLLD

3.1.1

Program

IROP 06

Identifikace indikátorů

Kód
NČI
2014+

Název
indikátoru

Hodnoty indikátorů

Dosažená Dosažená
hodnota (ve hodnota
Milník 31.
Datum
Měrná
Typ indikátoru Výchozí Datum
sledovaném (za celé
Cílová
12. 2018
Závazek
cílové
jednotka (výstup/výsledek) hodno- výchozí
období)
období hodnota
(je-li ŘO
hodnoty
ta
hodnoty
realizace
vyžadován)
IN)

Průměrný počet
5 53 20 osob využívající osoby/rok výsledek
sociální bydlení

18,9

31.12.
2013

-

0

18,9

27,3

31.12.
2023

x

Odůvodnění, jakým
způsobem byly hodnoty
stanoveny

Vycházeli jsme z počtu
plánovaných lůžek v
rámci indikátoru v MI 5
53 10.
Pro stanovení hodnoty
indikátoru jsme použili
průměrnou obsazenost
dle MPSV ČR 0,7 osoby
na lůžko, to znamená, že
každé lůžko musí být
obsazeno minimálně 256
dní v roce.
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5 53 10

Nárůst kapacity
sociálních bytů

5 53 01

Počet
podpořených
bytové
bytů pro sociální jednotky
bydlení

lůžka

výsledek

27

31.12.
2013

-

0

27

39

31.12.
2023

x

výstup

0

31.12.
2015

0

0

0

12

31.12.
2023

3

Při stanovení výchozího
stavu jsme vycházeli z
údajů z území
zrealizovaných projektů.
Plánované projekty
počítají s jednolůžkovými
byty. V návaznosti na
indikátor 55301 tedy
navýšíme kapacitu o 6
lůžek.
Stav počtu lůžek a bytů
může silně ovlivnit fakt,
že povinnost obcí vést
byty v režimu sociálního
nebo také
podporovaného bydlení
je dle pravidel dotačních
titulů pouze 10 let.
Projekty realizované v
letech 2007 a 2008 nám
mohou postupně
přecházet do režimu
tržního nájemného.
Průměrná cena jedné
bytové jednotky na
území MAS je dle
realizovaných projektů z
tabulky pod fichí v SCLLD
725,08 tis. Kč. Plánované
projekty počítají s
jednolůžkovými byty,
proto jsou celkové
finance v tabulce pod
fichí vyděleny počtem
lůžek. Plánovaná cena
jedné jednolůžkové
bytové jednotky je
stanovena na 725,00 tis.
Kč.
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O 3.1 O3 Investice do školství

SC 3

3.1.1

IROP 06

Podíl osob
předčasně
5 00 30 opouštějících
vzdělávací
systém

%

výsledek

Počet
podpořených
5 00 00
vzdělávacích
zařízení

zařízení

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o
5 00 01
osoby
děti nebo
vzdělávacího
zařízení

5,0

31.12.
2013

-

5,5

5,4

5

31.12.
2023

x

výstup

0

31.12.
2015

0

0

0

3

31.12.
2023

1

výstup

0

0

0

0

60

31.12.
2023

x

31.12.
2015

Podklad IROP Tab.
„Indikátory pro aktivity
MAS“ verze únor 2016
nám ukládá převzít
hodnoty indikátoru z
IROP.
V návaznosti na zjištěnou
cenu a absorpční
kapacitu byla cílová
hodnota nastavena na 3
projekty. Počítáme s nižší
cenou na rekonstrukce
ZŠ, než jsou uvedeny v
materiálech IROP, jelikož
dle databáze
projektových záměrů
budou v území
realizovány menší
projekty nikoli kompletní
rekonstrukce celých škol.
Předpokládaná
průměrná cena realizace
ZŠ je 2930,00 tis. Kč.
Cílová hodnota je
nastavena na 60 osob.
Hodnota vychází z
šetření MAS
a tvoří ji tato zařízení 3
ZŠ x 20 žáků (včetně
neformálního
vzdělávání).
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Identifikace programu

Hodnoty indikátorů

Identifikace indikátorů

O 2.1

SC 2

Z1 Investice do zemědělských podniků

Dosažená Dosaže
Investič
hodnota
ná
Opa- PodPriorit
Typ
Specific
Datum
ní
Specifický
(ve
hodnot Cílová Datum
tření opatře
Výcho
ní osa
Kód
Měrná indikátor
ký cíl
výchoz Závaz sledovan a (za
cílové
Progra
priorita cíl OP/
SCLL
ní
OP/
NČI Název indikátoru jednotk
u
zí
hodno
SCLLD
m
OP/
operace
ek
ém
celé
í
hodno
Priorit
2014+
a
(výstup/v
D SCLLD
hodn
ta
Prioritní
PRV
období) období
ty
a Unie
ýsledek) o-ta hodno
oblast
realizac
ty
e IN)

2.1.1

PRV
09

09.6

Počet
9 37 podpořených
počet výstup
01
podniků/příje
mců

0

Pracovní místa
vytvořená v
9 48
výslede
rámci podpoř. počet
00
k
projektů
(LEADER)

0

31.12.

2015

0

3

3

5

-

0

0

0,4

31.12.

2023

Milník 31. 12.
2018 (je-li ŘO
vyžadován)

2

09.6.9 09.6.93.
3
19

31.12.

2015

31.12.

2023

0

Odůvodnění, jakým
způsobem byly
hodnoty stanoveny

Z minulého
programového období
máme zkušenost, že
celkové náklady v
průměru činily na
projekt cca 2000,00 tis
Kč. Dotace činí 50 % u
zemědělců. Pokud
alokaci 5337,01 tis. Kč
přepočteme na 50%
dotaci, můžeme
zaokrouhleně podpořit
5 projektů.
PRV určilo povinnost
na každých 200 000
EUR podpory vytvořit
jedno pracovní místo.
Za celou SCLLD to při
alokace 394 633 EUR
činí 2 pracovní místa.
Jelikož v prvovýrobě
většinou
zefektivněním,
pořízením novějších
technologií a strojů
dochází k úspoře
pracovních sil, je
nastaven monitorovací
indikátor na hodnotu
0,4 pracovního místa.
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O 2. Z2 Investice do nezemědělských činností

SC 2

2.1.2

PRV
09

09.6

Počet
09.6.9 09.6.93.
9 37 podpořených
3
19
počet výstup
01
podniků/příje
mců

0

31.12.

2015

0

2

2

6

31.12.

2023

1

Z minulého
programového
období máme
zkušenost, že
celkové náklady v
průměru činily na
projekt cca 693,05
tis. Kč. Dotace činí
45 %. Pokud alokaci
5337,01 tis. Kč
přepočteme na 45%
dotaci, můžeme
zaokrouhleně
podpořit 17
projektů. U těchto
projektů však
nevniklo žádné
pracovní místo.
Právě povinnost
naplnit
monitorovací
indikátor
1,6 pracovního
místa určuje, že
budou podporovány
nákladnější
projektové záměry.
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Pracovní místa
vytvořená v
9 48
výslede
rámci podpoř. počet
00
k
projektů
(LEADER)

0

31.12.

2015

-

0

0

1,6

31.12.

2023

0

PRV určilo
povinnost na
každých 200 000
EUR podpory
vytvořit jedno
pracovní místo. Za
celou SCLLD to při
alokace 394 633
EUR činí 2 pracovní
místa. Realizací
projektů z této fiche
počítáme s
naplněním
monitorovacího
indikátoru na
hodnotu 1,6
pracovního místa.

Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader v rámci PRV nemají povinné indikátory mimo sledování čerpání alokace. Dosud nebyla čerpána alokace na žádný projekt.

V Kralicích na Hané 18.1.2018, zpracovala Ludmila Švitelová.

Ing.
Ludmila
Švitelová

Digitálně
podepsal Ing.
Ludmila Švitelová
Datum:
2018.01.19
14:51:48 +01'00'
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Příloha monitorovací zprávy č. 1 Přehled dotací do obcí v území MAS z různých zdrojů financování
Program obnovy obce Olomouckého kraje 2017
DT 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Název obce

Obec Alojzov

Obec Bystročice

Popis akce/projektu

Účel použití dotace na akci/projekt a
jeho cíl

Oprava budovy
488542 hasičské zbrojnice

Budou provedeny opravy
střechy, omítek, dále bude
vyměněn žebřík do věže,
proběhne výměna oken,
zrekonstruuje se elektrické
vedení a podlaha. Záměrem akce
je zlepšit funkčnost celé budovy,
tím zlepšit podmínky pro práci
místního SDH.

Výdaje na opravu budovy hasičské
zbrojnice: nátěr střechy, oprava
omítek včetně otlučení a malby,
výměna žebříku, výměna oken,
rekonstrukce elektrického vedení
včetně rekonstrukce hromosvodu,
povrchová úprava podlahy.

SC3, O3.1 Zachování a
rozvoj občanské
vybavenosti obcí
239 472,00 regionu

Chodníky a
parkovací stání u
298735 místní komunikace

Předmětem předkládaného
projektu je kompletní obnova
dopravního prostoru místní
komunikace v obci Bystročice
nacházející se v jižní části obce. Z
jihu je omezena vjezdem k
průmyslovým budovám a ze
severu silnicí III/5704.

Předmětem žádosti o dotaci z POV
budou objekty SO 101.2 - Chodník a
SO 101.3 - Podélná stání. Chodník na
svém začátku navazuje na stávající
chodník. Jeho základní šíře činí 1,5 m
+ bezpečnostní odstup. Podélná stání
- 11 míst.

SC1, O1.2 –
Zvýšit bezpečnost
v silniční dopravě
a zlepšit dopravní
300 000,00 obslužnost

IČ

Název
akce/projektu

Výše přidělené
dotace

Opatření CLLD

17

Obec Dětkovice

Odstranění starých betonových
obrubníků a betonových povrchů,
Výměna obrubníků a povrchů
převoz na skládku k recyklaci, nákup
chodníků, které jsou rozbité
nových obrubníků, zámkové dlažby,
stářím a poničené výstavbou
ztraceného bednění, úpravu a
Výměna obrubníků plynovodu. Postavení opěrné
doplnění spodní vrstvy, dopravu
a povrchů chodníků zídky. Chodníky jsou popraskané, kameniva, betonů, písků a dalších
288136 v obci Čelčice
nerovné.
materiálů.
Stavební práce spojené s
vybudováním chodníku podél
pravé strany hlavní páteřní místní
komunikace, která prochází
téměř celou obcí a dobudování
Obnova chodníků v vjezdů k nemovitostem, která
obci Hrdibořice - IV. budou sloužit také jako parkovací
288276 etapa
místa.
Stavební práce spojené s projektem.
Zateplení fasády, zateplení štítu a
zateplení stropů ve sklepě 1.PP
Zateplení fasády, zateplení štítu,
bytového domu v Dětkovicích
zateplení stropů ve sklepě 1. PP
č.p. 8. Součástí projektu je
bytového domu, výměna 3 oken,
Oprava bytového
výměna tří dřevěných oken do
výměna dřevěných dveří a výměna
domu - Dětkovice
dvora, výměna dřevěných dveří a vrat - spolufinancování stavebních
600008 č.p. 8
výměna vrat do dvora.
prací.

Obec Krumsín

Rekonstrukce
střechy nad
hospodářskou částí
budovy Obecního
úřadu Krumsín č.p.
288403 2

Obec Čelčice

Obec Hrdibořice

Předmětem žádosti o dotaci je
oprava havarijního stavu střechy
nad hospodářskou části budovy
Obecního úřadu Krumsín. Zde má
obec uskladněnu techniku pro
údržbu a správu majetku obce.
Budova je více než 100 let stará.

Z dotace bude hrazena rekonstrukce
střechy, která je v havarijním stavu.
Tašky na řadě míst chybí a krovy jsou
narušeny hnilobou.

SC1, O1.2 –
Zvýšit bezpečnost
v silniční dopravě
a zlepšit dopravní
300 000,00 obslužnost

SC1, O1.2 –
Zvýšit bezpečnost
v silniční dopravě
a zlepšit dopravní
300 000,00 obslužnost

SC3, O3.1 –
Zachování a
rozvoj občanské
vybavenosti obcí
276 500,00 regionu

300 000,00
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Oprava veřejného
osvětlení v obci
288896 Vícov - I. etapa

Obec Vícov

Obec Myslejovice

Výstavba chodníku
288489 v obci

Záměrem projektu je oprava
veřejného osvětlení v části obce
Vícov. Stávající stožáry v počtu
12 ks včetně svítidel, kabeláže a
rozvaděč jsou v technicky
nevyhovujícím stavu. "Staré"
stožáry VO budou nahrazeny
novými sadovými stožáry.
Výstavba chodníku v místní části
obce Myslejovice-Křenůvky v
délce 600 m, šířce 1,2 m,
provedení - zámková dlažba.

Dotace bude použita na výdaje
spojené s opravou veřejného
osvětlení. Jedná se o zemní práce a
elektromontáže, geodetické
zaměření, provedení revize.

Zemní práce, přesuny hmot, odvoz na
skládku, nákup dlažby, obrubníků a
štěrku, pokládka dlažby a obrubníků.

300 000,00
SC1, O1.2 –
Zvýšit bezpečnost
v silniční dopravě
a zlepšit dopravní
300 000,00 obslužnost
2 315 972,00

Obnova kulturních památek (příjem žádostí 20.1. - 30.1.) Olomouckého kraje 2017
Žadatel

Městys
Kralice na
Hané

IČ
00288390

Název
Restaurování skulptur u
Základní školy v městysu
Kralice na Hané

Popis
CZV
Restaurování skulptur
u základní školy v
Kralicích na Hané.
rozebrání, výroba a
spárování schodů,
zlacení atributů,
restaurátorská
zpráva.

Dotace

894 000 180 000

Opatření CLLD

SC3, O 3.2. – Rozvoj
investic zajišťujících
vyšší atraktivitu
venkovských oblastí
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Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 20.1. - 30.1.) Olomouckého kraje 2017
Žadatel
IČ
Název
Popis
Dotace Opatření CLLD
Město
00288632 Oprava božích muk v
Důsledkem zanedbané údržby je
Plumlov
Plumlově - Soběsukách,
celkový stav Božích muk v Soběsukách
parc.č. 719/10
havarijní. Omítka je silně narušena, a to
32 000 SC3, O 3.2. – Rozvoj
zejména ve spodní části vzhledem ke
investic zajišťujících
vzlínající vlhkosti. Krytina (bobrovka) je
vyšší atraktivitu
částečně poškozena, porostlá mechem.
venkovských oblastí

Městys
Kralice na
Hané

00288390

Oprava sousoší sv. Jana
Rehabilitace sochařských děl spočívající
Nepomuckého v Kralicích v uvedení díla do původního stavu.
na Hané, parc.č. 857/1
Obnova odtokového kanálku, čištění
kamene, odstranění nečistot a vrstev
mikroflory a lišejníku. Nutnost ošetřit
povrch kamene s cílem pozastavení
koroze a rekonstrukce jeho podstavce.

50 000 SC3, O 3.2. – Rozvoj
investic zajišťujících
vyšší atraktivitu
venkovských oblastí

Seznam žadatelů v rámci DT č. 3 – Podpora zkvalitnění služeb tur. informačních center v OK

Žadatel

Právní
forma

Mikroregion
Plumlovsko
Rudé armády
302
Plumlov798 03

Turistické informační centrum Plumlov - Zkvalitnění a
rozšíření činnosti sezónního TIC na zámku Plumlov v letní
turistické sezóně. V hlavní turistické sezóně červenec a
srpen a v červnu a v září bude možné díky finanční
Svazek obcí pomoci rozšířit činnost TIC, průvodcovskou.
IČO
Dotace bude použita na:Z dotace budou hrazeny mzdové
71201190
náklady a zákonné odvody

Popis akce

celkové výdaje
předpokládané

125 000

Požadovaná Návrh
částka
dotace

60 000

Opatření
CLLD

SC3, O 3.2.
– Rozvoj
investic
zajišťujících
vyšší
atraktivitu
venkovských
30 000 oblastí
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PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017 MMR ČR
žadatel

IČO

název projektu

celkové
náklady (Kč)

dotace (Kč)

opatření CLLD

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Úprava parkovacích ploch v obci

755 518

SC1, O1.2 – Zvýšit
bezpečnost v silniční
600 000
dopravě a zlepšit dopravní
obslužnost

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
Obec Vranovice 00288926 Hrajeme si všichni ...
- Kelčice

631 772

400 000 SC3, O3.1 – Zachování a

Obec Vrbátky

450 000

rozvoj občanské
vybavenosti obcí regionu
315 000 SC3, O3.1 – Zachování a
rozvoj občanské
vybavenosti obcí regionu

Obec Skalka

00288748

00288934

Vybudování streetworkoutových hřišť v
obci Vrbátky

DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
Obec Bystročice 00298735 Rekonstrukce komunikace na pozemku
parc. č. 391 v k. ú. Bystročice

2 788 698

1 000 000 SC1, O1.2 – Zvýšit
bezpečnost v silniční
dopravě a zlepšit dopravní
obslužnost

4 625 988

2 315 000
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Projekty v území MAS - IROP 2017

území

žadatel

projekt

Obe
Dobrocho Dobrocho Stavební bydlení v obci
v
v
Dobrochov
Obec
Mateřská škola Klenovice
Klenovice na Hané - rozšíření o třídu
na Hané pro 18 dětí
Obec
Klenovice MŠ Klenovice na Hané Klenovice
na Hané rozšíření o třídu pro 18 dětí
na Hané
Rekonstrukce odborných
učeben a infrastruktury ZŠ
Obec
Klenovice na Hané za
Klenovice účelem zkvalitnněí
na Hané vzdělávání
Městys
Kralice na Kralice na Změna části bývalého
Hané
Hané
zámku na vstupní byty

Plumlov

Stav
35. výzva IROPSociální bydlení
pro sociálně
vyloučené lokality

PP36
vyhověl

Město
Plumlov

Plumlov-zvýšení
bezpečnosti pěší dopravy

007/06_16_066/IT
I_16_01_002
2. výzva MAS
Prostějov venkov IROP
18. výzva Podpora
bezpečnosti
dopravy a
cyklodopravy - SC
1.2

Město
Plumlov

Zvýšení kvality a
dostupnosti vzdělávání v
základní škole Plumlov

47. výzva IROP Infrastruktura ZŠ
(SVL) - SC2.4

Částka EU

Částka
SR

Kód projektu

4970383

CZ.06.2.56/0.0/0.0/
2694287,5 158487,5 16_033/00031073

7857972,24

CZ.06.2.67/0.0./0.0
5945063,22 349709,6 /16_041/0005555

8016710

CZ.06.2.67/0.0./0.0
6814203,5 400835,5 /16_014/0000619

4805368,46

CZ.06.2.67/0.0./0.0
4084563,19 240268,4 /16_066/0006326

PP23a

7689475,97

CZ.06.4.59/0.0./0.0
/16_072/0005775

PN20b

10623138

CZ.06.1.37/0.0/0.0/
8944667,3 526156,9 15_016/0000969

PP26b
vyhověl
2. kolo

6725426

CZ.06.2.67/0.0/0.0/
5716612,1 336271,3 16_063/0003500

007/06_16_041/IT PP27a
I_16_01_002
vyhověl

06_15_014

Celkové
zdroje

PN21

PP24a.
1
vyhověl

4750000
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Obec
Určice
Určice

Vrbátky

Modernizace odborných
učeben ZŠ

Obec
Určice

Modernizace odborných
učeben ZŠ

Obec
Určice

Sociální bydlení v obci
Určice
REKONSTRUKCE A
VYBAVENÍ ODBORNÝCH
UČEBEN VČETNĚ
BEZBARIÉROVOSTI

Obec
Vrbátky

8. výzva - ITIOlomoucSC 2.4.Základní školy

PP26b
vyhověl
2. kolo

6192805

CZ.06.2.67/0.0./0.0
5263884,25 309640,3 /16_063/0003213

47. výzva IROP Infrastruktura ZŠ
(SVL) - SC2.4
2. výzva MAS
Prostějov venkov IROP
1.Výzva MAS
Prostějov venkovIROP-… Investice
do školství-I.

PP24a
2
vyhověl

6192805

CZ.06.2.67/0.0./0.0
5263884,25 309640,3 /16_066/0005741

PP23a
vyhověl

3362257

3194144,15

CZ.06.4.59/0.0./0.0
/16_072/0005764

4750000

CZ.06.4.59/0.0./0.0
/16_075/0005776

PP24

5825961,33

72 262 302 57 421 309,46

Šablony – Projekty zjednodušeného vykazování OP VVV
Projekty mají 100% dotaci
Vazba na SCLLD – specifický cíl 5 Rozvoj aktivní vzdělané společnosti, opatření 5.1 Rozvoj vzdělávání v regionu

Název projektu

Název žadatele

IČ

Název obce

Podpora společného vzdělávání na ZŠ
PLUMLOV

Základní škola Plumlov, okres
Prostějov, příspěvková organizace

65765478 Plumlov

Datum
zahájení skutečné

Datum
ukončení předpoklád
ané

01/09/2016 31/08/2018

CZV

859 965,00
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Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů
a usnadňování přechodu dětí v MŠ Vícov

Mateřská škola Vícov, příspěvková
organizace

75062950 Vícov

01/10/2016 30/09/2018

251 176,00

Zkvalitnění výchovy dvouletých dětí v MŠ

Mateřská škola Kelčice, okres
Prostějov, příspěvková organizace

Vranovice75022141 Kelčice

01/01/2017 31/12/2018

249 522,00

Zkvalitnění výuky na Základní škole Hrubčice

Základní škola Hrubčice,
příspěvková organizace

75021498 Hrubčice

01/01/2017 31/12/2018

284 817,00

Základní škola Klenovice na Hané,
okres Prostějov, příspěvková
Podpora rozvoje pedagogů a žáků ZŠ Klenovice organizace

Klenovice na
75020378 Hané
01/01/2017 31/12/2018

634 029,00

Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ
Bystročice

Základní škola a Mateřská škola
Bystročice, příspěvková organizace

75029341 Bystročice

01/02/2017 31/01/2019

544 568,00

Zlepšení gramotností ZŠ Kralice na Hané

Základní škola Kralice na Hané,
okres Prostějov, příspěvková
organizace

Kralice na
70981256 Hané

01/02/2017 31/01/2019

330 716,00

Rozvíjení matematické pregramotnosti dětí a
zvyšování úrovně předškolního vzdělávání v
malotřídní MŠ .

Mateřská škola Ohrozimpříspěvková organizace

75021234 Ohrozim

01/01/2017 31/12/2018

240 884,00

MŠ Hrubčice výzva 22

Mateřská škola Hrubčice,
příspěvková organizace

75021501 Hrubčice

01/01/2017 31/12/2018

289 393,00

Kralice na
70981264 Hané

01/02/2017 31/01/2019

354 092,00

Zvyšování úrovně vzdělávání v malotřídní MŠ.

Mateřská škola Biskupice 40,
příspěvková organizace

71008616 Biskupice

01/01/2017 31/12/2018

220 628,00

Pomáhejme si!

Základní škola a mateřská škola
Bedihošť

62860666 Bedihošť

01/02/2017 31/01/2019

849 196,00

Společně objevujeme a poznáváme

Mateřská škola Prostějovičky,
příspěvková organizace

70983992 Prostějovičky 01/09/2017 31/08/2019

243 296,00

Mateřská škola a Školní jídelna
Kralice na Hané,příspěvková
Osobnostní rozvoj učitelek MŠ Kralice na Hané organizace
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Kvalitní škola

Základní škola a Mateřská škola
Určice, příspěvková organizace

62859129 Určice

01/08/2017 31/07/2019

981 928,00

Šablony ZŠ a MŠ Mostkovice

Základní škola a mateřská škola
Mostkovice, okres Prostějov

70880883 Mostkovice

01/08/2017 31/07/2019

677 428,00

Malotřídní škola Krumsín - zvyšování
kompetencí vyučujících a žáků

Základní škola Krumsín, okres
Prostějov

47922338 Krumsín

01/09/2017 31/08/2019

289 224,00

ZŠ a MŠ Vrbátky - šablony 2017

Základní škola Zdeny Kaprálové a
Mateřská škola Vrbátky,
příspěvková organizace

47922290 Vrbátky

01/09/2017 31/08/2019

982 716,00
8 283
578,00

25

