Příloha 7.1.

Přehled podaných změn Integrované strategie MAS Českomoravské pomezí
Změna č. 1 - Změna byla řídícím orgánem schválena 1. 2. 2019. Výčet změn:
U programového rámce Operačního programu Zaměstnanost (kap. 3.8.3.). Byly provedeny
změny požadované v akceptačním dopisu (změny hodnot cílových indikátorů 67315 a 67310)
v příloze P1 Finanční plán a indikátory a v programovém rámci OP Zaměstnanost. Dále po
domluvě s ŘO byly změněny skupiny oprávněných žadatelů pro jednotlivá opatření u
programového rámce OP Zaměstnanost (kap. 3.8.3)
V rámci změny byl doplněn programový rámec Životní prostředí. Na základě nově zařazeného
programového rámce Životní prostředí byl v analytické části dokumentu doplněn odstavec
sídelní zeleň (kap. 2.1.9). V návaznosti na to byla v kapitole 2.4 Analýza potřeb provedena
provazba v oblasti D Životní prostředí, krajina a zemědělství. Ve stávajícím opatření D.1.3.8 byl
doplněn text revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (3.2. kapitola, Prioritní oblasti
rozvoje území) a rozšířen popis a opatření v kapitole 3.3. Cíle a priority (oblast D Životní
prostředí, krajina a zemědělství. Bylo doplněno aktualizované schéma programových rámců o
OPŽP.

Změna č. 2 - Změna byla řídícím orgánem schválena 14. 8. 2019
Změny vycházejí z aktuálních potřeb území a v důsledku přepočtu kurzu CZK/ EUR. Výčet změn:
Programový rámec IROP - Opatření C1.2.5: Změna názvu opatření z Investice do škol a
školských zařízení včetně vybavení na Investice do vzdělávání a celoživotního učení. K 23. 4.
2019 byl upraven název opatření, text u Popisu opatření, Typy projektů a Příjemci podpory z
důvodu zájmu území o podporu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání a zvýšení
přehlednosti PR. Jmenované změny byly komunitně projednány.
A1.2.1: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění
sociálního prostředí - K 23. 4. 2019 byl upraven popis opatření u podpory infrastruktury
komunitních center, z důvodu zájmu území o podporu komunitních center bez sociálních
služeb. Změna byly komunitně projednaná.
Finanční plán - A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - výzva proběhla v
roce 2018. Několik zájemců konzultovalo, ale podán nebyl žádný projekt. Proběhly konzultace
s potencionálními žadateli, ale zájem o tuto výzvu v území již není. Alokovanou částku
přesouváme do opatření C1.2.5.
A1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění
sociálního prostředí - Výzvu plánujeme vyhlásit v 2019. Alokace beze změn.
B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky - Výzva proběhla v roce
2018. Zbývající alokaci přesouváme do opatření C1.2.5.
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B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů - Z důvodu nezájmu v území o toto opatření, byla
alokace na toto opatření ponížena na základě kurzovního rozdílu o částku 1.773.033 Kč. Výzvu
plánujeme vyhlásit během roku 2019.
C1.2.5 Opatření: Investice do vzdělávání a celoživotního učení - Opatření bylo navýšeno o
alokaci z opatření A1.1.4 (1.201.900 Kč) a zůstatku na opatření B1.1.4 (872.370 Kč). Výzva byla
vyhlášena v 2018. Probíhá závěrečné ověření výzvy. Byly podpořeny 4 projekty, ale nadále v
území evidujeme zájem o toto opatření. Na základ zájmu území je opatření rozšířeno, tak aby
žadatelem mohla být i ZUŠ a další subjekty. Absorpční kapacita území je na opatření
dostatečná.
Změna č. 3 – Změna byla řídícím orgánem schválena 2. 4. 2020
Úprava finančního plánu IROP:
Snížení rezervované alokace pro MAS Českomoravské pomezí o 581.525,00 Kč na částku
24.961.441 Kč (příspěvek EU) tj. 26.275.201,05 Kč (CZV). Ke zrušení části rezervované alokace
došlo u MAS, které k datu 31. 10. 2019 neměly v předložených žádostech o podporu
požadovaný objem alokace ve výši 41,17% jejich celkové alokace v IROP. Výčet změn FP:
a) Opatření B1.1.4 Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky - provedeno snížení
ve výši 2.242,90 Kč (příspěvek EU) z důvodu zbylých finančních prostředků po ukončení výzvy.
b) Opatření B1.1.12 Výstavba sociálních bytů - provedeno snížení v roce 2023 ve výši
579.282,10 Kč (příspěvek EU) z důvodu prokazatelného nezájmu o tuto aktivitu v území MAS.
c) Opatření A1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a
zkvalitnění sociálního prostředí - proveden přesun v rámci opatření z důvodu posunutí
vyhlášení výzvy na rok 2020.
d) Opatření C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení - provedena úprava
čerpání v roce 2019 dle podkladů ŘO a přesun finančních prostředků na následující roky.
U Programového rámce IROP C1.2.5 se MAS vrací k původnímu názvu opatření Investice do
škol a školských zařízení včetně vybavení, protože z technických důvodů nebyla provedena
změna názvu opatření v MS2014+. Změna byla řídícím orgánem schválena 2. 4. 2020.
Změna č. 4 - Aktuálně je změna je podána na ŘO ke schválení.
PRV - Žádost o změnu obsahuje změny v programovém rámci PRV, které vycházejí z požadavků
akceptačního dopisu, průběhu realizace ISg a reaguje na výstupy evaluace.
Výčet změn:
1) Změna financování podle specifických cílů u programu PRV - rozšíření o článek 20 (určen
pro podporu rozvoje obcí) a změna poměru financování u EU a národního spolufinancování.
2) Úprava programového rámce PRV – doplnění a úprava preferenčních kritérií, úprava hodnot
mid-term 2018, doplnění nové fiche (článek 20)
3) Úprava indikátorů dle skutečnosti mid-term 2018.
V příloze 7.2 je doloženo aktualizované schéma programových rámců a příloze 7.3 je
aktualizovaná Analýza problémů a potřeb.
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