
 

 
1. Identifikace operačního programu  
Číslo operačního programu: CZ.1.08 Název operačního programu: OP Technická pomoc  
  
2. Projekt  
Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 
Hustopečsko  
Název projektu EN:  Support for the creation community-led local development strategy for the LAG 
Hustopečsko  
Zkrácený název projektu: podpora SCLLD  
Skutečné datum zahájení projektu: 01.02.2014 
Plánované zahájení projektu: 01.02.2014  
Skutečné datum ukončení projektu: Plánované ukončení projektu: 31.08.2014  
Doba trvání projektu v měsících: 7,00  
Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění 
mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a 
pozitivní změně.  
Časová realizace: Projekt bude realizován dle postupných kroků uvedených v rámci Výzvy. Tvorba 
SCLLD bude ukončena  
 
3. Popis projektu  
Výchozí situace: Metoda LEADER je v Evropské unii používána k rozvoji venkovských oblastí již od 
roku 1991. Klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné 
a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně 
řešit. MAS byla založena za účelem rozvoje svého území metodou LEADER, potažmo komunitně 
vedeného místního rozvoje (CLLD).  
Všeobecné cíle: Vytvoření kvalitní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-
2020 (SCLLD) a její schválení v rámci nositele strategie, tzn. MAS.  
Specifické cíle: Vytvoření SCLLD v rozsahu požadovaném Výzvou, tzn. pracovní verze strategie 
obsahující  kroky 1-7 stanovené touto výzvou, tj. analytickou část strategie, stanovení cílů a návrh 
konkrétních opatření. Cílem projektu je dopracování strategie na základě facilitace a evaluace cílů 
včetně připomínkování. Zveřejnění verze strategie k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro 
udržitelný rozvoj". Analýza navržených konkrétních opatření a vytvoření metodiky pro stanovení 
relevance projektů na základě stanovených a potvrzených priorit.  
Podrobný popis aktivit a jejich soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:  
Na podporu tvorby SCLLD budou provedeny kroky:  
1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika  
2. Analýza problémů  
3. Analýza potřeb  
4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území Body 1. až 4. byly již zpracovány z 
jiných zdrojů!  
5. Stanovení cílů a jejich prioritizace  
6. Návrh konkrétních opatření (definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů) 
/Body 5. a 6. jsou zpracovány v obecné rovině a budeme je nadále rozšiřovat (např. máme stanovené 
cíle, ale nemáme jejich prioritizaci)! / 



 

7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný 
rozvoj" Dopracování navržené strategie na základě II. kola facilitace. Řízené rozhovory s zástupci 
komunitních skupin.  
V rámci kvalitní SCLLD bude ještě v průběhu projektu nebo v době jeho udržitelnosti provedeno:  
8. Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle  
9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu  
10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu  
11. Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách "Pracovní skupiny pro 
udržitelný rozvoj"  
12. Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných Metodickým pokynem pro 
využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020  
13. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie  
14. Zveřejnění strategie online v Databázi strategií  
 
Rozhodující objem práce s externími dodavateli. Evaluace stanovených cílů. Výše uvedené kroky 
tvorby strategie bude zajišťovat tým pro tvorbu strategie skládající se z pracovníků MAS (pracovní 
smlouva nebo DPP či DPČ). Dále budou využívány externí dodávky služeb, které budou přímo souvislé 
se vznikem SCLLD v rozsahu stanovém Výzvou. SCLLD bude tvořena s co největším zapojením 
(participací) místních aktérů ve všech fázích zpracování a implementace.  
  
Připravenost projektu k realizaci:  
MAS připravuje strategii již od roku 2012, kdy byly provedeny první kroky pro tvorbu SCLLD. V 
průběhu roku 2013 byla prováděna veřejná jednání a průzkumy,. Práce na analytické část SCLLD  byly 
zahájeny. Jsou stanoveny oblasti podpory. MAS je připravena dopracovat projekt SCLLD nejpozději do 
31. 12. 2017. Na základě zkušenosti z prvních setkání pracovních skupin je nutná facelitace v 
jednotlivých obcích, aby vznikl konrétní zásobník projektů. Následná analýza vytvoří základ pro 
nastavení implementační strategie a schválení metodiky pro výběr projektů. MAS má vytvořený 
realizační tým 3 osob, které se budou podílet na zpracování projektového záměru. Role členu týmu je 
stanovena profesní způsobilostí, zkušeností a přínosem pro zpracování SCLLD. Projektový tým 
vyhotovil v období 2013 Nástin strategie rozvoje MAS Hustopečsko. V rámci komunitního plánování 
byly stanoveny strategie rozvoje. Zpracování a konkretizace do SCLLD bude zadána profesně 
způsobilým osobám, které prokáží kvalifikaci a zkušenost s tvorbou místních strategií. Uvedené 
náklady jsou nezbytné pro realizaci projektu a jednotlivé položky služeb odpovídají cenám v místě 
obvyklým.  
Popis poptávaných služeb:  
Dílčí analýza - Rozvoj místních služeb, zemědělské výroby s přihlédnutím ke specifice vinařské výroby 
Zpracování strategického plánu pro rozvoj zemědělských podniků - vinařstvích malých a drobných 
podnikatelů v souladu s programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje, průnik aktivit se 
strategiemi vinařských obcí. Návrh marketingových komunikací a vytvoření průniku nekonkurenční 
strategie s okolními vinařskými regiony. Předpokládaný náklad 195 000,- Kč.  
 
Zpracování části strategie - Profesní zpracování strategie dle metodiky s přihlédnutím k obecným 
zásadám tvorby strategie územního rozvoje. Koordinace skladby informačních materiálů, analýza 
pramenů a sestavení dokumentů a relevatních příloh. Zapracování statistických údajů z komunitních 
plánu. Náklad 115 000,- Kč.  
 
Předpoklady projektu, rizika projektu a jejich řízení: MAS je zaměřena na rozvoj svého regionu. 
Rizikem je neschválení SCLLD do termínu pro schválení strategie dle "Metodického pokynu pro využití 



 

integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020, který je brán jako splnění podmínky 
udržitelnosti, tzn. do 31. 12. 2017. MAS za využití veškerých možných prostředků se bude snažit 
podmínku udržitelnosti splnit.  
Riziko nevytvoření SCLLD  
-základ analytických informací je shromážděn  
-facilitace v regionu byla zahájena  
-pracovní skupiny jsou ustanoveny  
-financování je zajištěno  
Řešení procesních, organizačních, pracovněprávních, personálních, technických a technologických 
otázek:  
  
MAS bude projekt zajišťovat vlastními pracovníky, kteří na zpracování strategie již spolupracují nebo 
budou teprve ke zpracování strategie přiřazeni. Zaměstnanci MAS budou provádět intenzivní 
interaktivní semináře a připomínkování již připravených rozvojových programů. V rámci možných 
limitů budou prováděny nákupy služeb zabezpečujících vznik strategie. Rozsah externích služeb je 
stanoven odborností, která zajistí, že finanční plánování, implementace metodika pro výběr 
konkrétních projektů bude objektivní a v souladu s podmínkami Metodického pokynu.  
 
Struktura realizačního týmu a určení role:  
koordinátor a facilitátor - organizace komunitních setkání a seminářů příprava podkladů pro jednání 
s aktéry řízení odborných skupin kontrola plnění harmonogramu úvazek 100% 40 hod./týden. 
 
finanční manažer - účast na komunitních setkání vyhodnocování finančního zdraví subjektů a 
schopnost financovat projekty oponentní posudky k finančním potřebám konkrétních projektů 
analýza zdrojů a způsobu financování konkrétních projektů příprava strategického rámcového 
rozpočtu finančních zdrojů vyhodnocení finančních rizik projektů. 
 
metodik facilitátor - účast na komunitních setkání zpracování metodika pro vyhodnocování 
prioritních vazeb projektů zpracování řízení projektových aktivit a návazností vytvoření mapy rizik 
projektů zpracování statistických dat z komunitních setkávání oponentní posudky u konkrétních 
projektů místních strategií aktérů. 
 
Celkové mzdové náklady: 440 000,- Kč. 
 
Vazba projektu na jiný předpokládaný projekt:  
Projekt navazuje na kontinuální přípravu MAS na další plánovací období 2014-2020.  
  
4. Dopady a místa realizace  
Kontaktní osoba: Příjmení: Pálka Jméno: Přemysl Titul před: Ing. Titul za: Funkce osoby: manažer 
Telefon: 774364013 Fax: Telefon II.: 774113357 Email: info.mashustopecsko@gmail.com  
Hlavní kontaktní osoba: Pálka Přemysl  
Kraj: Jihomoravský kraj Okres: Břeclav Obec: Velké Pavlovice Část obce: Velké Pavlovice Městská část: 
Ulice: Nádražní PSČ: 69106 Číslo 1 Číslo 1  
popisné: orientační:  
E-mail: WWW: www.mashustopecsko.cz  
Adresa pro doručení: stejná 
 Území dopadu: 
 



 

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: 
CZ0644584908 Starovičky Břeclav 
CZ0644584916 Strachotín Břeclav 
CZ0644584924 Šakvice Břeclav 
CZ0644584894 Starovice Břeclav 
CZ0644584711 Nikolčice Břeclav 
CZ0644584819 Popice Břeclav 
CZ0644584835 Pouzdřany Břeclav 
CZ0644585017 Velké Pavlovice Břeclav 
CZ0644585041 Vrbice Břeclav 
CZ0644585050 Zaječí Břeclav 
CZ0644585009 Velké Němčice Břeclav 
CZ0644584932 Šitbořice Břeclav 
CZ0644584967 Uherčice Břeclav 
CZ0644584991 Velké Hostěrádky Břeclav 
CZ0644584703 Němčičky Břeclav 
CZ0644584347 Bořetice Břeclav 
CZ0644584363 Brumovice Břeclav 
CZ0644584401 Diváky Břeclav 
CZ0644584339 Borkovany Břeclav 
CZ0644550256 Kašnice Břeclav 
CZ0644555282 Kurdějov Břeclav 
CZ0644584321 Boleradice Břeclav 
CZ0644584584 Krumvíř Břeclav 
CZ0644584592 Křepice Břeclav 
CZ0644584681 Morkůvky Břeclav 
CZ0644584568 Kobylí Břeclav 
CZ0644584461 Horní Bojanovice Břeclav 
CZ0644584495 Hustopeče Břeclav 
CZ0644584550 Klobouky u Brna Břeclav 
Místo realizace NUTS5: 
Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: CZ0644585017 Velké Pavlovice Břeclav 
 
5. Žadatel Projektu 
Název žadatele: MAS Hustopečsko, o. s. 
IČ: 22667229 
Spolek 
Plátce DPH: Ne 
Právní forma: 
Typ žadatele: Spolek 
 
6. Hodnoty indikátorů  
Kód nár. číselníku: 48.05.00  
Název indikátoru: Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) Výchozí hodnota: 0,00 Plánovaná 
hodnota: 1,00  
Měrná jednotka: Počet Předpokládané datum plnění: 31.08.2014  
  
 



 

7. Potřeby  

 
 
8. Přehled financování  
 

Výdaje projektu (v Kč)   Procenta z celkových výdajů  
Veřejné spolufinancování:  112 500,00   15,00  
Státní rozpočet    637 500,00   85,00 
EU celkem Národní celkem  112 500,00    15,00 
 
Celkové výdaje:  
Celkové způsobilé výdaje  750 000,00 
Celkové výdaje projektu  750 000,00  
 
9. Zdroje  
 

 
 
10. Prioritní téma 
Název prioritního téma:  Hodnocení a studie; informace a komunikace 
Číslo prioritního tíma:  86 
Částka:     637 500,00 
 
11. Etapy 
Pořadí etapy:   001 
Název etapy:    1. etapa 
Datum zahájení etapy:   01.02.2014 
Datum ukončení etapy:  31.08.2014 
Délka etapy: 7,00 
 
Popis etapy: Vypracování strategie 
Způsobilé výdaje:    750 000,00 
Celkové výdaje etapy:    750 000,00 



 

Celkem způsobilé investiční výdaje:  0,00 
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:  750 000,00 
 
Prostředky z fondů EU:    637 500,00 
Prostředky ze státního rozpočtu:  112 500,00 
 
12. Finanční plán  
Pořadí etapy:     001  
Název etapy:     1. etapa  
Pořadí žádosti o platbu:   1  
Předpokládaná požadovaná částka:  750 000,00  
Z toho neinvestiční:    750 000,00  
Datum předložení žádosti o platbu:  26.09.2014  
  
13. Výběrová řízení  
NE 
 
14. Udržitelnost  
V případě, že by projekt nebyl podpořen ze strukturálních fondů EU pak by:  
Projekt bude pokračovat podle plánu. 
  
Popis pokračování aktivit po skončení této podpory:  
Tvorba strategie bude pokračovat do splnění bodu 14 Zveřejnění strategie online v Databázi strategií 
po jejím schválení v rámci organizace nositele strategie.  
 
Popis přidané hodnoty akce, v čem je inovativní:  
Inovace je ve vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  
  
15. Horizontální témata  
Vliv na rovné příležitosti:  
Je neutrální  
Vliv na životní prostředí: 
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:   Ne 
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:   Ne 
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:   Ne 
Projekt je ekologicky neutrální:      Ano 
Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:     Ne 
Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:    Ne 
Využije projekt alternativní zdroje?:     Ne 
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:    Ne 
Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního   Ne 
prostředí?: 
Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí: 
 
Hospodářská činnost:  
Číslo:    22  
Název:    Jiné nespecifikované služby  
 



 

Typ území:    
Číslo:    01  
Název:    Město  
  
16. Publicita  
Způsob zajištění publicity:    Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců  
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:  Souhlas s uveřejněním v seznamu příjemců.  
Způsob zajištění publicity:    Jiné formy zajištění publicity projektu  
 
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:  Uvedení log na 1. stránkách všech vytvořených 
materiálů či související dokumentace/dokladů s projektem. Případné doplnění zpětně na dokumenty 
související s realizací tohoto projektu (nalepení samolepek s logy programu do záhlaví/zápatí 
dokumentu, dopsání čísla projektu a příslušné etapy na související doklady, příp. použít razítko s 
názvem, číslem a etapou projektu, apod.).  
  
17. Přílohy  
Čestné prohlášení žadatele 
Čestné prohlášení PRV: Čestné prohlášení obsahující identifikaci (48 133 981) projektu Programu 
rozvoje venkova 2007-2013 s přiloženou kopií první strany Dohody.  
Plná moc od předsedy MAS Hustopečsko pro zaměstnance (manažera) MAS Hustopečsko, o. s.  pro 
úkony spojené s projektem Podpora vzniku strategií komunitně vedeného místního rozvoje.  
  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Já, níže podepsaný, jako osoba oprávněná jednat jménem žadatele, tímto prohlašuji, že:  
a)projekt je v souladu s platnými legislativními předpisy ČR a EU vztahující se k OP Technická pomoc,  
b)projekt splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/příjemce finanční podpory z OP Technická 
pomoc definované v Pokynech pro žadatele/příjemce,  
c) na realizaci projektu nejsou čerpány finanční prostředky z jiných režimů podpor Společenství nebo 
vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období.  
Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si 
vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně odpovědnosti i 
trestněprávní, správně právní, a to zejména dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Úplné označení osoby oprávněné jednat jménem žadatele (tj. osoby činící toto prohlášení): Jméno, 
příjmení, adresa:  
E-mail:  
Kontaktní telefon:  
Podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele a datum:  
 
Já, níže podepsaný, jako předkladatel žádosti o podporu z OP Technická pomoc, tímto prohlašuji, že: 
jsem oprávněn podávat žádosti o podporu z OP Technická pomoc a jsem oprávněn k jednání se ZS a 
ŘO OPTP ve všech otázkách týkajících se realizace projektu jako kontaktní osoba.  
 
Úplné označení předkladatele (kontaktní osoby pro tento projekt): Jméno, příjmení, adresa:  
E-mail:  
Telefon:  
Mobil:  



 

Podpis předkladatele a datum:  
  
Žadatel  
V ................................................. dne .........................................  
 
 
.............................................................. ..............................................................  
jméno, příjmení osoby oprávněné razítko, podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele jednat 
jménem žadatele  
  
  
 
  
   


