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• Úvodní slovo

• Návrh zapisovatele

• Návrh ověřovatele

• Schválení programu

1. Zahájení



Nejdůležitější závěry posledního Pléna (27. 6. 2017)

• aktualizace členské základy MAS (1 nový člen, 1 ukončil spolupráci)

• revize interních předpisů

• volba orgánů MAS (Výběrová komise)

• personální změny zaměstnanců strategie CLLD

• informace o schválené strategii CLLD k 8. 6. 2017 – téměř 57 
milionů Kč (alokace, milníky, interní postupy aj.)

• zplnomocnění Programového výboru ke schvalování a aktualizaci 
interních postupů

• zplnomocnění Programového výboru ke schvalování nastavení 
výzev MAS

• Schválen návrh souboru hodnotících kritérií pro výzvy IROP a PRV

1. Zahájení



IROP; 34,765; 
66%

PRV; 15,224; 29%

OPŽP; 2,636; 5%

Alokace SCLLD 2014-2020 v mil. Kč (celkem cca 53 mil. Kč)

IROP PRV OPŽP



Spec. cíl IROP Název specifického cíle (zkráceně)
% financí z IROP 
v SCLLD 

Finance z 
IROP

1.2.1. Terminály a parkovací systémy 10,2% 3 546 075

1.2.3. Bezpečnost dopravy (chodníky, bezpečnostní prvky) 33,8% 11 750 720

1.2.5. Cyklodoprava 10,0% 3 476 544

2.1.2. Sociální služby 6,0% 2 085 927

2.2.2. Sociální podnik 3,0% 1 042 963

2.4.1. Předškolní vzdělávání 6,0% 2 085 927

2.4.2. Základní vzdělávání 22,5% 7 822 225

2.4.3. Střední a vyšší odborné školy 8,5% 2 955 063

Celkem 100% 34 765 443

8 oblastí 
podpory



Název specifického cíle (zkráceně)
% financí z PRV v 
SCLLD

Finance z PRV

Zemědělské podniky 35% 5 328 274

Zemědělské produkty 15% 2 283 546

Založení/rozvoj nezemědělských činností 30% 4 567 092

Lesn. technol. a produkty 2% 365 367

Neproduktivní investice v lesích 13% 1 979 073

Spolupráce v LEADER 5% 692 980

Celkem 100% 15 216 334

6 oblastí 
podpory



Prostředky OPŽP
- 2,6 mil. Kč (85 % dotace)
- Realizace v r. 2018, předpoklad tzv. 1 klíčový projekt
- Pouze na území CHKO!

Příklady projektů
- Výsadba dřevin na nelesní půdě v extravilánu (stromořadí, 

ovocné sady veřejně přístupné, apod.)



Povinnosti MAS – milníky 
strategie v r. 2018

• 30 % prostředků IROP proplaceno (2018)
• Tzn. cca 10,5 mil. Kč

• Projekty ukončeny nejpozději do září 2018

• 50 % prostředků PRV zazávazkováno (2018)
• Tzn. cca 7,7 mil. Kč

• OPŽP bez podmínek




Novinky v činnosti MAS od posledního jednání Pléna MAS:

2. Aktuální stav realizace SCLLD

• Vyhlášena výzva č. 1 PRV (aktuálně realizováno 8 projektů)

• Vyhlášeno 5 výzev IROP (v administraci 16 projektů)

• Vyhlášena výzva č. 2 (resp. č. 3) PRV (administrováno 8 projektů)

• Celkem v pozitivním stavu 32 projektů v 
administraci/realizaci na MAS

• Z 53 milionů Kč „udáno“ 33,6 mil. Kč (tj. 63 % 
prostředků vyčleněných na Strategii)



PROJEKTY PRV: 1. VÝZVA - REALIZACE

PROJEKTY PRV: 3. VÝZVA - ADMINISTRACE

PROJEKTY IROP: 1.-5. VÝZVA - ADMINISTRACE



2. Aktuální stav SCLLD

• Konkrétně se jedná o projekty v rámci 7 výzev, z toho:
• IROP 

• Předškolní vzdělávání
• Základní školy 
• Střední školy
• Sociální služby
• Bezpečnost dopravy (chodníky)

• PRV (2 výzvy)
• Zemědělské podniky
• Nezemědělské podniky
• Neproduktivní investice v lesích
• Lesnická technologie
• Zpracování zemědělských produktů



Novinky v činnosti MAS od posledního jednání Pléna MAS:

2. Aktuální stav realizace SCLLD

• Změna Strategie č. 1 (úprava hodnotících kritérií u PRV)

• Podány a schváleny 2 monitorovací zprávy za 1. a 2. pololetí r. 2017

• Personální změna: nově Ing. Martina Polčáková místo Bc. Veroniky 
Francové

• Příprava vyhlášení 4. výzvy PRV



3. Volba orgánů MAS (Výběrová 
komise)

• Návrh prodloužení mandátu minulé VK o 1 rok ve složení:

Obec Kaňovice v zastoupení Jiřím Mikelem

Městys Pozlovice v zastoupení Ing. Olgou Tkáčovou

Slavičínské lesy, s.r.o. v zastoupení Ing. Antonínem Gbelcem

Pivovar HRÁDEK s.r.o. v zastoupení Radomírem Svobodou

Josef Svízela v zastoupení Josefem Svízelou

TJ Sokol Pozlovice v zastoupení Jaroslavem Balážem

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín v zastoupení Mgr. 
Josefem Maryášem



4. Informace o možnostech 
aktivit v rámci OPŽP

• OPŽP nečerpá dle plánu

• Pro každou ze cca 180 MAS  až 10 mil. Kč na konkrétní 
oblasti:
• Realizace územních systémů ekologické stability (založení 

biocenter a biokoridorů – až 100 % dotace

• Protierozní opatření – 75 % dotace

• Revitalizace zeleně v obcích nad 500 obyvatel – 60 % dotace

• Požadavek na změnu Strategie CLLD



PRO PRO

jisté peníze v území MAS téměř jistá pravděpodobnost získání dotace

realizace projektů od 100 tis. způsobilých výdajů (300 tis. OPŽP) luhačovské zálesí o.p.s. může připravit žádosti/získat finance za zpracování žádosti

alternativní využití času místo  náročné administrace projektů OPŽP v rámci MAS

úspora finančních prostředků za externí posuzovatele

nehrozící sankce - není nutná realizace projektů ve srovnání s povinnostmi MAS 

vyčerpat  prostředky OPŽP

výsledky voleb v obcích nedopadají na MAS

biologické posouzení možno zpracovat již v létě 2018

potenciálně lze stihnout profinancovat 3 roky následné péče v projektu

PROTI PROTI

neatraktivní téma/projekty (% dotace, 10 let udržitelnost, úhyn výsadby, zeleň v 

sídlech nad 500 obyv,...)
určitá malá pravděpodobnost nezískání dotace

obecní volby 2018 (současný zájem nemusí být v budoucnu relevantní)

mnoho administrativní práce (nedojde k navýšení režií MAS)

další výdaje MAS na externí posudky/školení v rámci hodnocení projektů

potenciální hrozba při nečerpání požadované alokace

reálná příprava projektu až v léto 2019 (biologické posouzení ve vegetační sezóně)

způsobilé výdaje na 3 roky následné péče (vlivem realizace na konci progr. období 

nemožnost proplacení 1 roku)

luhačovské zálesí o.p.s. nemůže být zpracovatel projektu (hrozba střetu zájmů)

10 mil. Kč z OPŽP do MAS  Realizace projektů v  území MAS v rámci národní výzvy OPŽP 



Usnesení

Usnesení pléna MAS č. 1/2018 schvaluje volbu zapisovatele – Blanka
Janišová.
Usnesení pléna MAS č. 2/2018 schvaluje volbu ověřovatele zápisu
Usnesení pléna MAS č. 3/2018 schvaluje program jednání v předložené
podobě.
Usnesení pléna MAS č. 4/2018 bere na vědomí informace o činnostech
MAS od posledního zasedání včetně aktuálního stavu realizace SCLLD
Usnesení pléna MAS č. 5/2018 volí do výběrové komise MAS na
následující funkční období s účinností od 16. 2. 2018 navržené subjekty
Usnesení pléna MAS č. 6/2018 schvaluje neprovádět změnu strategie ve
smyslu rozšíření aktivit OPŽP ve Strategii CLLD MAS Luhačovské Zálesí



7. Diskuse

8. Různé



Děkujeme za pozornost

Ing. Bc. Aleš Hanus
Tel.: 608 197 051

hanus@luhacovskezalesi.cz


