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3.8. Akční plán 

V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém 

období 2014 – 2020 (MPIN) obsahuje tento Akční plán popis programových rámců, které 

definují realizaci části SCLLD prostřednictvím jednotlivých operačních programů 

podporovaných z ESI fondů. Další součásti Akčního plánu požadovaného MPIN, jsou uvedeny 

buď přímo v této kapitole 3.4. nebo logicky v jiných kapitolách této strategie. Jde o tyto části 

akčního plánu: 

• Fiche – jejich definice je součástí programového rámce pro Program rozvoje venkova 

(PRV). 

• Definice klíčových projektů – k datu finalizace této strategie neplánuje MAS realizaci 

žádných klíčových projektů (pouze tzv. projekty spolupráce, které jsou součástí 

programového rámce PRV). 

• Výsledky (indikátory potřeb regionu): jsou v této strategii uvedeny ve dvou 

kapitolách: jednak v kapitole „3.1.3.4. Indikátory míry dosažení cílů“ (indikátory 

plnění strategie jako celku), jednak přímo v popisu konkrétních opatření/fichí 

v programových rámcích. 

Ostatní dvě v MPIN definované části Akčního plánu (struktura programových rámců a popis 

integrovaného přístupu) následují za popisem programových rámců. 

 

Obr. 76 Programové rámce realizace SCLLD MAS Zubří země 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.8.1. Programové rámce 

V této kapitole jsou popsány programové rámce čtyř operačních programů, s jejichž pomocí 

bude MAS spolufinancovat část své SCLLD: programový rámec Integrovaného regionálního 

operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a 

Operačního programu Životní prostředí. 

3.8.1.1. Integrovaný regionální operační program 

Integrovaný regionální operační program propojuje priority obcí, měst a regionů a související 

priority celostátní povahy a to při zohlednění tematických a územních požadavků. Životní 

úroveň a celková kvalita života v určitých regionech a oblastech České republiky stagnuje či 

dokonce klesá, proto je potřeba provádění územně specifických intervencí prostřednictvím 

regionálně orientovaného operačního programu nezbytná. V těchto postižených regionech 

a oblastech se stále větší počet osob přibližuje k hranici relativní chudoby a vytvořila se tak 

skupina území, do kterých se koncentrují problémy v zaměstnanosti, životní úrovni a sociální 

situaci obyvatel. Integrovaný regionální operační program vychází ze čtyř základních cílů 

regionální politiky pro roky 2014 – 2020, formulovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 

2014 – 2020 a to:  

• podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu 

regionů (růstový cíl),  

• zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl),  

• posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl),  

• optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl).  

MAS Zubří země se s výše uvedenými cíli ztotožňuje a bude je plnit a respektovat při 

realizaci svých budoucích aktivit.  

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os: 

• Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

• Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  

• Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

• Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

• Prioritní osa 5: Technická pomoc  
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MAS Zubří země bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního 

rozvoje v prioritní ose čtyři. SC 4.1 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně 

z těchto specifických cílů:  

• SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;  

• SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof;  

• SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi;  

• SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání;  

• SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;  

• SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení;  

• SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví;  

• SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.  

 

MAS Zubří země bude na základě analýzy území, komunitního projednávání a konečného 

rozhodnutí aktérů v území vykonávat aktivity v rámci specifických cílů 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4 

a 3.3.  

Pro podporu aktivit v těchto specifických cílech byla definována konkrétní opatření, jejichž 

realizace povede k naplnění stanovených cílů. V rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu bylo definováno celkem šest opatření, tzn., ke každému vybranému 

specifickému cíli bylo definováno jedno opatření, ta jsou zpracována dále v tabulkách. 

Schéma programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu a jejich 

opatření znázorňuje obrázek níže. 

 

Obr. 77 Jednotlivá opatření definovaná pro Programový rámec IROP 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
Celková možná alokace na specifický cíl 4.1 53 457,00 tis. Kč 
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Název specifického cíle 
strategie 

2.2 Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť 

Název opatření 1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
v rámci realizace SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis a cíl opatření  

Na území MAS se nachází rozdrobená sídelní struktura s vysokým podílem 

malých obcí. Je zde špatný stav silniční sítě (špatný technický stav silnic II. a III. 

třídy), špatná dopravní obslužnost malých obcí a v území se nachází  

nebezpečné úseky silnic (možné ohrožení chodců a cyklistů). Na většině úseků 

sledovaných na území MAS dochází k nárůstu počtu projíždějících vozidel. 

Řešení nedostatků ve veřejné dopravě a špatného stavu komunikací vnímá 

veřejnost na území MAS jako hlavní rozvojovou prioritu regionu.  

 

Zdůvodnění potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část – 2.1. Socio-

ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb - 2.1.3. Podmínky pro život 

v obcích – 2.1.3.2. Dopravní infrastruktura. 

 

Cílem opatření je tak zlepšení podmínek pro rozvoj udržitelné dopravy 

v regionu MAS – zejména podpora nemotorové a hromadné dopravy, 

zvyšování bezpečnosti a eliminace negativních jevů souvisejících s dopravou. 

Naplněním tohoto opatření dojde k poklesu využívání individuální 

automobilové dopravy, snížení dopravních nehod, nárůstu přepravních 

výkonů hromadné dopravy a alternativních způsobů přepravy a ke snížení 

ekologické zátěže. 

Typy projektů 

 

• Terminály 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných 
parkovišť v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) – systém 
P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma 
kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na 
VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro 
bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). Součástí projektu 
může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na 
budovách. 
 

• Bezpečnost 
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková 
a jiná signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce 
chodníků, u kterých je to z hlediska bezpečnosti nutné a jejich přizpůsobení 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb).  
 

• Cyklodoprava 
Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením 
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.  
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Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. 
stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. Doprovodná 
infrastruktura pro cyklisty může být podpořena při současné výstavbě 
cyklostezek. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a 
liniové výsadby u cyklostezek. Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k 
dopravě do zaměstnání, škol a za službami.  

Příjemci podpory 

• Kraje 

• Obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 
Sb., o drahách 

• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě 

• Ministerstvo dopravy ČR 

• subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby 
v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli 
veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátor výstupů    

Kód 7 50 01 

Název Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Indikátor výstupů    

Kód 7 61 00  

Název Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Indikátor výstupů    

Kód 7 64 01  

Název Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Indikátor výstupů    

Kód 7 52 01   

Název 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné 
dopravě 

Indikátor výstupů    

Kód 7 40 01   

Název Počet vytvořených parkovacích míst 

Indikátor výsledku    

Kód 7 63 10 

Název Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Indikátor výsledku    
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Kód 7 51 20  

Název Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě  

 
 

 

Název specifického cíle 
strategie 

2.7 Bezpečný veřejný prostor a účinná prevence kriminality 

Název opatření 2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
v rámci realizace SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

Popis a cíl opatření  

Opatření přispívá k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a 

hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu jako jsou 

dlouhotrvající sucha, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, orkány 

a větrné smrště. V nadcházejících letech vzhledem ke změně klimatických 

podmínek a nárůstu extrémního sucha vzniká větší pravděpodobnost požárů 

a dalších živelných pohrom. V důsledku extrémního sucha v posledních letech 

vzrostl počet zásahů jednotek SDH na území MAS. Bezpečný veřejný prostor, 

prevenci a eliminaci následků živelných pohrom v důsledku změny 

klimatických podmínek vnímá veřejnost na území MAS jako důležitou prioritu 

regionu. 

 

Zdůvodnění potřeb uvedeno v kapitole 1.1 Základní údaje o území a kapitole 

2. Analytická část – 2.1. Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a 

potřeb - 2.1.3 Podmínky pro život v obcích 

 

Cílem opatření je zajištění dostatečného vybavení složek IZS pro 

předpokládaný výskyt mimořádných událostí souvisejí s klimatickými 

změnami. Prostřednictvím tohoto opatření bude v exponovaných územích ČR 

posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její 

soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.  

Jedná se o území MAS vymezené přílohou č. 5 Programového dokumentu 

IROP. Výše uvedené území zahrnuje základní složky IZS ze SO ORP Tišnov, 

Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou.  

• ORP Tišnov uvádí toto riziko: sucho.  

• ORP Bystřice nad Pernštejnem uvádí tato rizika: sucho, sněhové 

srážky, masivní námrazy, orkány a větrné smrště 

• ORP Žďár nad Sázavou uvádí tato rizika: sněhové srážky, masivní 

námrazy, orkány a větrné smrště. 

 

Exponovaná území a další podmínky pro čerpání prostředků prostřednictvím 
tohoto opatření vycházejí z dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému - Policie 
ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“ a také 
z výše uvedené přílohy č. 5 programového dokumentu IROP, která obsahuje 
seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené 
zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu. 
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Typ projektů 

• Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci – 

realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v 

odůvodněných případech stavba nového objektu a pořízení 

potřebného vybavení či technologií. Bude se jednat například o 

výstavbu nových garážových prostor či úpravu stávajících prostor 

(např. výměna vrat) s cílem řádného garážování techniky, uskladnění 

prostředků před povětrnostními a dalšími vlivy a zajištění kontinuální 

připravenosti techniky a prostředků k nasazení - pořízení 

elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro 

nouzový provoz stanice. 

• Pořízení specializované techniky pro odstraňování důsledků 

nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (pro ORP 

Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou), cílem je posílení 

vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí spojených s 

uvedenými jevy, které mají negativní dopad. Pořízena bude 

odpovídající technika (dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové 

zásobovaní obyvatel obcí).  

• Pořízení specializované techniky pro výkon činností spojených s 

orkány a větrnými smrštěmi (pro ORP Bystřice nad Pernštejnem, Žďár 

nad Sázavou), cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení 

mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají 

dopad na infrastrukturu zásobování a výrobu (mobilní elektrocentrála 

a sada baterií, terénní čtyřkolka). 

Pořízení specializované techniky pro odstraňování důsledků 
dlouhotrvajícího sucha (pro ORP Tišnov, Bystřice nad Pernštejnem), 
cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí 
spojených s dlouhotrvajícím suchem, které mají negativní dopad. 
Pořízena bude odpovídající technika (hadicový kontejner/přívěs, 
velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody). 

Příjemci podpory  

• Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů 
kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), ze SO ORP 
Tišnov, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou. 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátor výstupů    

Kód  5 70 01  

Název Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Indikátor výstupů    

Kód  5 75 01 

Název Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 

Indikátor výsledku    

Kód 5 75 20 

Název Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
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Název specifického cíle 
strategie 

3.2 Kvalitní sociální služby 

Název opatření 3. Podpora infrastruktury pro sociální služby 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
v rámci realizace SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi. 

Popis a cíl opatření 

V regionu existuje široká síť sociálních zařízení, ale nedostačující kapacity a 
kvality zařízení inkluzivní sociální péče o seniory, zdravotně postižené občany 
a další vymezené cílové skupiny. Dostupnost kvalitní sociální péče vnímá 
veřejnost na území MAS jako důležitou rozvojovou prioritu regionu.  

Zdůvodnění potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část – 2.1. Socio-

ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb - 2.1.4 Sociální služby, 

vzdělávání a volný čas - 2.1.4.3 Zdravotní a sociální služby na území MAS 

Cílem opatření je budování infastruktury pro kvalitní poskytování sociálních 

služeb a doprovodných programů, které souvisí s problematikou sociálního 

vyloučení. Aktivity vedoucí k naplnění cíle opatření jsou zaměřeny na služby 

terénního a ambulantního charakteru a ke službám pobytového charakteru 

odpovídající současným principům sociálního začleňování. Cílem je dále   

zefektivnit a zlepšit dostupnost sociálních a dalších služeb, které podporují 

sociální inkluzi vymezených cílových skupin na území MAS. Dílčím cílem 

opatření je budování sociálního bydlení, plnící preventivní funkci při ztrátě 

bydlení a pokrývající potřeby domácností ocitající se v bytové nouzi. 

V rámci tohoto opatření bude podporována infrastruktura pouze pro sociální 

služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. 

Typ projektů 

• Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – podporován 
bude nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které 
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a 
zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální 
práce s cílovými skupinami. 

• Vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které 
umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení 
mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve 
vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci 
fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb 
sociální prevence či odborného sociálního poradenství. 

•  Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení 
ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení 
stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci 
stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování 
zázemí pro hygienický servis v ambulantním zařízení, rekonstrukci 
objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení 
kontaktního centra v nebytových prostorách domu 

• Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na 
přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové 
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skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena 
může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům 
pro rodiče s dětmi. 

• Sociální bydlení – bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, 
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a 
pořízení nezbytného základního vybavení.  

Příjemci podpory  

Sociální služby: 

• nestátní neziskové organizace 

• organizační složky státu 

• příspěvkové organizace organizačních složek státu 

• kraje  

• organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• obce 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

• církve 

• církevní organizace  
 
Sociální bydlení: 

• obce 

• nestátní neziskové organizace 

• církve 

• církevní organizace  
Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátor výstupů    

Kód 5 54 01  

Název Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Indikátor výstupů    

Kód 5 53 01  

Název Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Indikátor výstupů    

Kód 5 54 02 

Název Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Indikátor výsledku    

Kód 6 75 10  

Název Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátor výsledku    

Kód 5 53 20  

Název Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 

Indikátor výsledku    

Kód 5 53 10  

Název Nárůst kapacity sociálních bytů 
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Název specifického cíle 
strategie 

1.1 Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti 

Název opatření 4. Investice do zázemí sociálních podniků 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
v rámci realizace SC 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání.  

Popis a cíl opatření  

Na území MAS je vysoká nezaměstnanost a nedostatečný počet nově 
vytvářených pracovních míst. Podporu zaměstnanosti, jehož dílčí aktivitou je 
podpora sociálního podnikání se zaměřením na skupiny ohrožené vyloučením 
na trhu práce, vnímá veřejnost na území MAS jako důležitou rozvojovou 
prioritu regionu.  
 
Zdůvodnění potřeb uvedeno v kapitole 1.1 Základní údaje o území a 2. 
Analytická část – 2.1. Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb 
- 2.1.3 Podmínky pro život v obcích. 
 
Cílem opatření je tak rozvoj sociálního podnikání, které přispívá k řešení 
nepříznivé situaci sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým 
osobám. K této skupině osob patří zejména osoby s nízkou kvalifikací, osoby 
starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, 
absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména 
Romové. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří 
by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování 
nezaměstnanosti. Pokud budou mezi příjemci podpory OSVČ (osoba 
samostatně výdělečně činná), musí tato osoba spadat do znevýhodněných 
cílových skupin a zároveň splňovat principy sociálního podnikání. Sociální 
podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a minimálně 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí 
pocházet z cílových skupin. 
Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům samotným, 
ale ve svém důsledku celé společnosti. V rámci tohoto opatření jsou 
podporovány aktivity vedoucí ke vzniku nových podnikatelských aktivit, 
rozšíření nabízených produktů a služeb v oblasti sociálního podnikání a 
zároveň je cílem opatření snížení nezaměstnanosti sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených osob. V rámci opatření nelze financovat 
stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Musí dojít k 
vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který 
nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.  

Typy projektů 

• Rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je 
cílena na rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní 
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním 
vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Je 
možné, že dojde k provázání investičních potřeb s aktivitami, které v 
této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. 

• Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební 
úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora 
nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro 
znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících 
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a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a 
rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.  

Příjemci podpory  

• osoby samostatně výdělečné činné 

• malé a střední podniky 

• obce 

• kraje 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

• nestátní neziskové organizace 

• církve  

• církevní organizace 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátor výstupů    

Kód 1 04 03  

Název 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

Indikátor výstupů    

Číslo 1 04 00  

Název Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

Indikátor výstupů    

Kód 1 00 00  

Název Počet podniků pobírajících podporu 

Indikátor výstupů   

Kód 1 01 05 

Název Počet nových podniků, které dostávají podporu 

Indikátor výstupů   

Kód 1 01 02  

Název Počet podniků pobírajících granty 

Indikátor výstupů   

Kód 1 03 00  

Název Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

Indikátor výsledku    

Kód 1 04 11 

Název Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

 

Název specifického cíle 
strategie 

3.3 Kvalitní vzdělávací zařízení 

Název opatření 5. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu v 
rámci SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení.  
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Popis a cíl opatření 

Kapacita školských zařízení je dostatečná, ale vyskytují se nedostatky v 
technickém vybavení a zázemí místních škol, vzhledem k tomu je potřeba 
zvyšovat kvalitu vybavenosti a zázemí místních škol. 

Zdůvodnění potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část – 2.1. Socio-

ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb - 2.1.4 Sociální služby, 

vzdělávání a volný čas - 2.1.4.1 Školství na území MAS. 

Cílem opatření jsou tak investice do výstavby, stavebních úprav, pořízení 
vybavení do škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na 
realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí v 
oblasti technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a 
studentů o přírodovědné a technické obory, v oblasti výuky cizích jazyků a 
digitálních technologií. Opatření má za cíl zlepšit kvalitu formálního, 
neformálního a zájmového vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání 
dospělých.  

Typy projektů 

 
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách    

• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v 
následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace, v 
cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních 
věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

• Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové 
kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se 
sociálně vyloučenou lokalitou 

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a 
učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a 
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, 
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám 

• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu   
 
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné  
vzdělávání: 
 

• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 
kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s 
digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a 
poptávky na regionálním trhu práce. 

• Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na 
vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální 
inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou 
lokalitou. 

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a 
učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, 
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, 
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám. 
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• Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu - rozvoj vnitřní 
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení 
k internetu.  
 

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích:    

• v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi 

• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění 
kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění 
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

 
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: 

• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 
Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady. 

Příjemci podpory 

• školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a 
vyšší odborné školy 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

• kraje  

• organizace zřizované nebo zakládané kraji  

• obce 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• nestátní neziskové organizace 

• církve 

• církevní organizace 

• organizační složky státu 

• příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátor výstupů    

Kód 5 00 01 

Název Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Indikátor výstupů    

Kód 5 00 00  

Název Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Indikátor výsledku    

Kód 5 00 30  

Název Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém   
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Název specifického cíle 
strategie 

2.8 Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování 

Název opatření 6. Investice do kvality územního a rozvojového plánování 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  
v rámci realizace SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje. 

Popis a cíl opatření 

Cílem opatření je zlepšení kvality územního plánování a komplexní přístup k 
řešení území, který reaguje na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, 
vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící 
se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Dokumenty k rozvoji území vytváří 
předpoklady pro výstavbu a zajišťuj udržitelný rozvoj území a koordinaci 
veřejných a soukromých zájmů. Cílem opatření je vytvoření územních 
dokumentů, které prověřují a posuzují varianty řešení vybraných problémů a 
jsou neopominutelným podkladem při rozhodování v území.   

Typy projektů 
• Pořízení územních studií zaměřených na řešení krajiny, které zahrnují 

celé území ORP. 

Příjemci podpory • obce s rozšířenou působností 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky 

Indikátor výstupů    

Kód 9 02 00  

Název Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií 

Indikátor výstupů    

Kód 9 02 03 

Název Počet územních studií – krajina 

Indikátor výsledku    

Kód 9 02 10  

Název Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií  
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3.8.1.2. Program rozvoje venkova 

Zkušenosti podpořených MAS ČR s implementací metody LEADER již v přechozím 

programovém období 2007 – 2013 (metoda LEADER podpořena v rámci Osy IV Programu 

rozvoje venkova 2007 – 2013) ukázala, že místní akční skupiny hrají v rozvoji venkova 

nezastupitelnou roli, kdy se na základě místní strategie realizují projekty, které pomáhají řešit 

specifické problémy dané lokality lépe, než centrálně řízené programy. Podporou metody 

LEADER, resp. komunitně vedeného místního rozvoje, lze dosáhnout vyšší hospodárnosti s 

veřejnými zdroji. Z těchto důvodů bude i následující Program rozvoje venkova (dále jen PRV) 

nadále podporovat aktivity CLLD.  

Primárně je současný PRV zaměřen na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů 

závislých na zemědělské produkci prostřednictvím zejména plošných 

(agroenvironmentálních) opatření. Významný podíl finančních prostředků je vyčleněn také 

na investiční opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, na 

inovace zemědělských a potravinářských podniků, na podporu vstupu mladých osob do 

zemědělství a samozřejmě i na krajinnou infrastrukturu. V neposlední řadě se PRV věnuje i 

podpoře diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostředí s jasným cílem vytvářet 

nová pracovní místa a v důsledku tak zvyšovat hospodářský rozvoj i životní úroveň dané 

venkovské oblasti.  

PRV je rozdělen celkem do 6 Priorit, v rámci nichž pomocí daných Opatření dochází k podpoře 

komunitně vedeného místního rozvoje. Jsou to:  

• Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve 

venkovských oblastech 

• Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 

všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

• Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a 

řízení rizik v zemědělství 

• Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a 

lesnictvím 

• Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu  

• Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského 

rozvoje ve venkovských oblastech  
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MAS Zubří země se ztotožňuje s posláním a cíli PRV, které bude při realizaci svých budoucích 

aktivit plně respektovat.  

Těchto 6 Priorit je rozděleno do 13 Opatření:  

• M01 – Předávání znalostí a informační akce 

• M02 – Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství 

• M04 – Investice do hmotného majetku 

• M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

• M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 

• M10 – Agroenvironmentálně-klimatické opatření 

• M11 – Ekologické zemědělství  

• M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě  

• M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 

• M14 – Dobré životní podmínky zvířat 

• M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

• M16 – Spolupráce 

• M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní 

rozvoj)  

MAS Zubří země bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního 

rozvoje v rámci Opatření M19 a operací 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 

místní akční skupiny. K aktivitám, které bude MAS Zubří země vykonávat v rámci výše 

uvedených operací, patří tyto:  

• Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

• Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 

• Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura 

• Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura 

• Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy 

• Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

• Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových 

opatření v lesích 

• Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 

• Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace uvádění na trh 

• Článek 44, Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  
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Pro podporu aktivit v těchto Opatřeních byly vytvořeny Fiche, ty jsou uvedeny níže a vymezují 

oblasti podpory pro konečné žadatele. Grafické znázornění programového rámce Programu 

rozvoje venkova ukazuje následující schéma.   

 
Obr. 78 Jednotlivá opatření definovaná pro Programový rámec PRV 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková alokace:  

Čl. 19.2.1 – 31 845,69 tis. Kč (k rozdělení žadatelům)  

Čl. 19.3.1 - 1 519,42 tis. Kč (projekty Spolupráce) 

 

Nezařazené oblasti podpory PRV do SCLLD 

Oblast podpory Zdůvodnění 

Článek 14  Předávání znalostí a 
informační akce 

Tato Fiche nebude pro naplňování SCLLD využita. 
Důvody vychází ze zjištěné absorpční kapacity území, 
která kopíruje výsledky dotazníkových šetření a 
prioritizace potřeb území provedených při tvorbě 
SCLLD, ve kterých byli kromě zemědělců osloveni 
také zástupci majitelů lesů a podnikatelů 
v lesnictví/dřevařství provedených v území. MAS se 
na základě plánovaných projektů v ostatních fichích 
a jejich přínosu k naplňování povinných indikátorů 
SCLLD jako celku rozhodla v rámci svých výzev tuto 
Fichi nevyhlašovat. Dotčené subjekty v případě 
potřeby realizují tyto záměry formou individuálních 
projektů 

Článek 25 Investice do ochrany 
melioračních a zpevňujících dřevin 

Tato fiche nebude při naplňování SCLLD využita. Při 
přípravě SCLLD ani zjišťování absorpční kapacity 
území nebyla potřeba odpovídající vymezení Fiche a 
oblasti podpory na území MAS identifikována. MAS 
se na základě plánovaných projektů v ostatních 
fichích a jejich přínosu k naplňování povinných 
indikátorů SCLLD jako celku rozhodla v rámci svých 
výzev tuto Fichi nevyhlašovat. Dotčené subjekty 
v případě potřeby realizují tyto záměry formou 
individuálních projektů. 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) 
Sdílení zařízení a zdrojů 

Tato Fiche nebude pro naplňování SCLLD využita. Při 
přípravě SCLLD ani zjišťování absorpční kapacity 
území nebyla potřeba odpovídající vymezení Fiche a 
oblasti podpory na území MAS identifikována. MAS 
se na základě plánovaných projektů v ostatních 
fichích a jejich přínosu k naplňování povinných 
indikátorů SCLLD jako celku rozhodla v rámci svých 
výzev tuto Fichi nevyhlašovat. Dotčené subjekty 
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v případě potřeby realizují tyto záměry formou 
individuálních projektů. 

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 

Tato Fiche nebude pro naplňování SCLLD využita. 
Tato oblast podpory je novinkou. V době zpracování 
programového rámce nemáme poznatky o tom, zda 
by se v území dala tato podpora využít (zda by byla 
ochota subjektů k takové spolupráci). Jde také o 
projekty, které vyžadují přípravu, tzn., pokud bude 
možnost aktualizace programového rámce a byl by v 
území zaznamenán zájem, o zařazení Fiche bychom 
uvažovali. 

 

Název Fiche 7. Modernizace zemědělského podnikání 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. Přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti. Zavádí a 
zlepšuje inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování, 
zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 
jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti 
na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD 1.3. – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
SCLLD a jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, 
je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též 
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do 
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  
 
Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. 
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí 
vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na 
pořízení kotlů na biomasu. 

Definice příjemce 
dotace 

Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

 
 
Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Projekty s kratší dobou realizace 

• Preference rekonstrukcí před novostavbou 

• podpora tradic a regionální produkce 

• Úspory energií 

• Tvorba pracovních míst (vytvoření více pracovních míst bude více 
obodováno) 

• Více odvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce více odvětví bude 
preferováno body) 
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• Zvýhodnění menších projektů (projekty s menšími způsobilými výdaji 
budou preferovány, za účelem podpory více žadatelů a širšího 
naplnění strategie) 

• Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů (zvýhodnění mikro-
podniků a malých podniků) 

• Podpora ekologického zemědělství   

• Ekologický způsob realizace 

Indikátor výstupů    

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 3 

Indikátor výsledku    

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

 

Název Fiche 8. Modernizace zpracování zemědělských produktů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh 
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o 
fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem 
procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 
Podpora přispívá k podpoře organizace potravinového řetězce, včetně 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství. 

Vazba na cíle SCLLD 1.3. – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
SCLLD a jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice 
do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a 
monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských 
a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice 
do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.  
 
Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu  a výroby 
medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: 
dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu 
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nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním 
matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, 
ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína 
prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s 
odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce 
dotace 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty 
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaj 

• Projekty s kratší dobou realizace 

• Preference rekonstrukcí před novostavbou 

• Tvorba pracovních míst (vytvoření více pracovních míst bude více 
obodováno) 

• Více odvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce více odvětví bude 
preferováno body) 

• Zpracování produktů od regionálních dodavatelů 

• Podpora regionální značky a kvality   

• Ekologický způsob realizace 

Indikátor výstupů   

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 2 

Indikátor výsledku   

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

 

Název Fiche 9. Investice do sítě lesních cest 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k 
lesní půdě. Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a ke konkurenceschopnosti zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje 
inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování lesů.  

Vazba na cíle SCLLD 1.4. – Udržitelné hospodaření v lesích 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality 
či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest 
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cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení. 

Definice příjemce 
dotace 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, 
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Projekty se širším územním, environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem. 

• Projekty s kratší dobou realizace 

Indikátor výstupů    

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

Indikátor výsledku    

Číslo 94302 

Název Celková délka lesních cest (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

 

Název Fiche 10. Opravy a budování sítě polních cest 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  – Zemědělská infrastruktura 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k 
zemědělské půdě. Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů.  

Vazba na cíle SCLLD 1.3. – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 
rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních 
cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly 
dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.  

Definice příjemce 
dotace 

Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 
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Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Projekty se širším územním, environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem. 

• Projekty s kratší dobou realizace 

Indikátor výstupů    

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

 

Název Fiche 11. Podpora ekologické stability 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Pozemkové úpravy 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně 
přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. Podpora přispívá ke 
zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělské činnosti. Je zaměřena také na inovativní zemědělské 
technologie a udržitelné obhospodařování lesů. Cílem podpory je také zlepšení 
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich 
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na 
trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD 1.5. – Kvalitní vodní zdroje a zachovalý krajinný ráz 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující 
zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně 
životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability 
krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a 
vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu 
se schválenými návrhy pozemkových úprav.  

Definice příjemce 
dotace 

Obec nebo zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Projekty se širším územním, environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

• Projekty s kratší dobou realizace 

Indikátor výstupů    

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 1 
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Indikátor výsledku    

Číslo 94301 

Název 
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti 
krajiny a její diverzifikaci (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 0,5 

 

Název Fiche 12. Modernizace nezemědělského podnikání 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. Podpora přispívá k sociálnímu začleňování, 
snižování chudoby a k hospodářskému rozvoji ve venkovských oblastech. 
Usnadňuje diverzifikaci, vytváření malých podniků a tvorbu pracovních míst. 

Vazba na cíle SCLLD 1.2. – Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský sektor  

 
 
 
 
 
Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), a to konkrétně: 

• C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v 
uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby 
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s 
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní 
a střeliva),  

• F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  

• G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s 
výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami 
ve specializovaných prodejnách),  

• I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

• J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  

• M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  

• N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační 
služby),  

• N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1),  

• N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

• N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  

• N 82.92 (Balicí činnosti),  

• P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), 

• R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  

• S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost) a  

• S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
 
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty 
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů 
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jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU.  
 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku 
a ubytovací kapacitu.   

Definice příjemce 
dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

 
 
 
 
 
 
Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Projekty s kratší dobou realizace 

• Preference rekonstrukcí před novostavbou 

• Podpora tradic a regionální produkce 

• Tvorba pracovních míst (vytvoření více pracovních míst bude více 
obodováno) 

• Víceodvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce více odvětví bude 
preferováno body) 

• Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů (zvýhodnění 
mikropodniků a malých podniků) 

• Ekologický způsob realizace 
 

Indikátor výstupů    

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

2 

Cílový stav 5 

Indikátor výsledku    

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 
 

 

Název Fiche 13. Posilování ekologické stability lesů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) – Zavádění preventivních 
protipovodňových opatření v lesích 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi. 

Vazba na cíle SCLLD 1.4. – Udržitelné hospodaření v lesích 

 
 
 
 

Podporovány projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření 
na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti 
vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou 
též preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
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Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, 
zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na 
drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, 
sanace erozních rýh.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí 
a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL. Žadatel na PUPFL, na které 
žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, 
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.  Projekty musí být v 
souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy.  
U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna předložením 
informací s rozvedením cílů v oblasti prevence. 

Definice příjemce 
dotace 

 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení.  

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

 
 
Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 
 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Projekty s kratší dobou realizace 

• Víceodvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce více odvětví bude 
preferováno body) 

• Ekologický způsob realizace 

Indikátor výstupů    

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

Indikátor výstupů   

Číslo 93001 

Název Celková plocha (ha) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0,5 

Cílový stav 1 

Indikátor výsledků Závazný indikátor není stanoven. 
 

 

 

 

 

Název Fiche 14. Podpora neprodukčních funkcí lesů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Čl. 25 – Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 
Podpora článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a 
společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 
potenciálu lesů.   

Vazba na cíle SCLLD 1.4. – Udržitelné hospodaření v lesích 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
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cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území 
a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy. 

Definice příjemce 
dotace 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

 
 
Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Projekty se širším územním, environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem, např. celková plocha opatření v krajině 
ve vztahu k nákladům na realizaci 

• Projekty s kratší dobou realizace 

• Víceodvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce více odvětví bude 
preferováno body) 

• Využití stávajících budov/objektů 

• Přizpůsobení projektu handicapovaným 

• Ekologický způsob realizace 

Indikátor výstupů    

Číslo 92702  

Název Počet podpořených operací (akcí) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 3 

Indikátor výstupů    

Číslo 93001  

Název Celková plocha (ha) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0,5 

Cílový stav 1 

Indikátor výsledků  Závazný indikátor není stanoven. 
 

 

 

Název Fiche 
15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících 
oborů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Čl. 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora přispívá ke 
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zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělské činnosti. 

Vazba na cíle SCLLD 1.4. – Udržitelné hospodaření v lesích 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb území) 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro 
hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování 
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, 
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též 
výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení.  

Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou 
omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za 
průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé 
polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).  

Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být 
odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více 
podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a 
postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.  

Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - 
nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

Definice příjemce 
dotace 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené 
na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh. 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 

 
 
Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 
 

 

• Projekty prvožadatelů 

• Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

• Tvorba pracovních míst (vytvoření více pracovních míst bude více 
obodováno) 

• Projekty s kratší dobou realizace 

• Preference rekonstrukcí před novostavbou 

• Úspory energií 

Indikátor výstupů    

Číslo 93701  

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

Indikátor výsledku    

Číslo 94800  

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

Název Fiche 16. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje 
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Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 44 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy 
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může 
spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou 
pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Vazba na cíle SCLLD 2.8. – Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblasti podpory 
 
(Popis podporovaných 
aktivit dle jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 

V rámci projektů spolupráce mohou být realizovány: 
➢ Měkké akce – tj. akce propagační, informační, vzdělávací 

a volnočasové zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných 
MAS. Jedná se o pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, 
výstav, přenosů příkladů dobré praxe, včetně produktů s tím 
spojených (publikace, brožury, letáky apod.). 
V rámci měkkých akcí je pak plánována realizace níže uvedených 
témat projektů spolupráce: 

• Propagace a rozvoj cestovního ruchu. 

• Podpora regionálního značení Vysočina – regionální produkt 
včetně podpory regionálních výrobců. 

• Ochrana životního prostředí  

• Sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a vzdělávání.  
 

➢ Hmotné a nehmotné investice (včetně stavebních úprav).  
V rámci investic, je pak plánována realizace níže uvedených témat 
projektů spolupráce:  

• Investice do informačních a turistických center. 

• Investice týkající se zajištění odbytu místní produkce 
(podpora regionálních výrobců) včetně zavedení   značení 
místních výrobků a služeb (regionální produkt). 

• Investice související se vzdělávacími aktivitami. 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. Budou realizovány pouze takové 
investice, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na 
účel samy MAS.  
 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, 
kdy MAS prokáže, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na 
předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít 
maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.   
 
V rámci PRV, budou realizovány projekty spolupráce, které jsou v souladu s cíli 
SCLLD a metodikou pro tvorbu Fichí. 

 

 

 

Definice příjemce 
dotace 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena 
z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, 
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
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b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč - dle stanovené alokace MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 
(Bude případně doplněno 
a upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy) 

 
U projektů spolupráce jsou preferenční kritéria nastavena centrálně Pravidly 
pro operaci 19.3.1. 

Indikátor výstupů  

Číslo 92501 

Název Celkové veřejné výdaje (0.1) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav  56 175 

Indikátor výsledků Závazný indikátor není stanoven. 
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3.8.1.3. Operační program Zaměstnanost 

Operační program Zaměstnanost vymezuje hlavní priority pro podporu zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a efektivní veřejné zprávy. Tento operační program se zaměřuje na 

čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, 

rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího 

vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a 

veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti 

zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Operační program Zaměstnanost 

podporuje pouze intervence nehmotného charakteru. Program navazuje na Dohodu o 

partnerství a jsou v něm podporovány intervence ze tří tematických cílů pro Evropské a 

strukturální a investiční fondy a to:  

• Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních 

sil;  

• Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci 

• Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné 

veřejné správy  

Místní akční skupina Zubří země se s výše uvedenými cíli ztotožňuje a bude je plnit a 

respektovat při realizaci svých budoucích aktivit.  

Operační program Zaměstnanost je rozdělen celkem do pěti prioritních os: 

• Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly 

• Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

• Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

• Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa 

• Prioritní osa 5: Technická pomoc  

MAS Zubří země bude vykonávat aktivity prostřednictvím specifického cíle 2.3.1 Zvýšit 

zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 

venkovských oblastech, jehož aktivity jsou provázány s aktivitami specifických cílů prioritní 

osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a prioritní osy 2 Sociální 

začleňování a boj s chudobou. MAS Zubří země bude na základě analýzy území, komunitního 

projednávání a konečného rozhodnutí aktérů v území vykonávat aktivity v rámci níže 

uvedených specifických cílů. 

• SC 1.1.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko 

kvalifikovaných a znevýhodněných 

• SC 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce  
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• SC 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 

soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce  

• SC 1.3.2: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků  

• SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce  

• SC 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

• SC 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a 

děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování  

K těmto aktivitám patří zejména: 

• Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

• Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, 

zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů 

• Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální 

zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání 

• Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení 

osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou podpora komunitní sociální 

práce 

• Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.  

Pro podporu aktivit v těchto specifických cílech byla vytvořena jednotlivá opatření, která 

vymezují oblasti podpory pro konečné žadatele. V rámci Operačního programu 

Zaměstnanost byla vytvořena celkem čtyři opatření, ty jsou zpracovány níže v tabulkách. 

Zároveň také schéma níže, názorně ukazuje strukturu programového rámce. 

 

Obr. 79 Jednotlivá opatření definovaná pro Programový rámec OPZ 
Zdroj: vlastní zpracování 

Celková možná alokace na SC 2.3  13 234,00 tis. Kč 
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Název opatření 17. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

Alokace 4 500,00 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita: Podpora zaměstnanosti 

Specifický cíl SCLLD 3.1. – Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení  

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je zvýšit pracovní uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Opatření je provázáno na další cíle integrované strategie MAS, které směřují 
ke zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky, zvyšování kvality 
vzdělávání a dále na cíle zaměřené na prevenci sociálního vyloučení.  

Pokud jde pro projekty financované přes MAS z evropských strukturálních 
fondů, aktivity v rámci tohoto opatření mohou být provázány na podporu v 
rámci intervencí Programu rozvoje venkova -  tj. podpora zemědělských 
podniků, zpracovatelů zemědělských produktů, lesního hospodářství a 
navazujících oborů a především na podporu nezemědělských činností (malé a 
střední podnikání).  

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu pak aktivity tohoto 
opatření z OPZ mohou být navázány na možné projekty celoživotního 
vzdělávání zaměřené na zlepšování klíčových kompetencí jejich účastníků pro 
trh práce - tj. výuka cizích jazyků, technických a přírodovědných oborů. 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro rozvoj 
území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace SCLLD: 

a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má v kontextu 
ostatních opatření financovaných z OPZ spíše vyšší prioritu: bylo na něj 
vyhrazeno 34 % z celkové alokace z OPZ. 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do tohoto opatření. 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
2016:              0 tis. Kč 
2017:              0 tis. Kč 
2018: 2 250,00 tis. Kč 
2019:    500,00 tis. Kč 
2020:    500,00 tis. Kč 
2021:    500,00 tis. Kč 
2022:    500,00 tis. Kč 
2023:    250,00 tis. Kč 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

• Podpora přípravy osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh 
práce (např. pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní 
forma), bilanční a pracovní diagnostika, podpora pracovního uplatnění 
osob se zdravotním postižením, ergo diagnostika, rekvalifikace a další 
profesní vzdělávání, řízené poradenství ke změně kvalifikace atd.). 

• Podpora zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (zprostředkování 
zaměstnání např. formou poradenské a informační činnost v oblasti 
pracovních příležitostí, podpora vytváření nových pracovních míst 
např. formou podpory uplatnění na trhu práce formou příspěvku na 
úhradu mzdových nákladů apod.) 
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• Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce (např. podpora 
flexibilních forem zaměstnání formou zkráceného úvazku, rotace na 
pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.) 

• Podpora prostupného zaměstnávání (např. krátkodobé pracovní 
příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné 
praxe a stáže apod.) 

Podporované cílové 
skupiny* 

 

• Zaměstnanci 

• Uchazeči o zaměstnání 

• Zájemci o zaměstnání 

• Neaktivní osoby (tj. Osoby v produktivním věku, které nejsou ani 
zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon OSVČ) ani nezaměstnané 
tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání).   

• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let 

• Propuštění zaměstnanci (Zaměstnanci ve výpovědi, nebo 
s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců.) 

• Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 

• Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (např. osoba věku 50 a více 
let, osoba se zdravotním postižením a osoba s nízkou úrovní 
kvalifikace) 

*V rámci výzvy MAS mohou být cílové skupiny upraveny.  

Typy příjemců podpory* 

 

• Místní akční skupina 

• Obce 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované obcemi 

• Organizace zřizované kraji 

• Příspěvkové organizace 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace 

• OSVČ 

• Poradenské a vzdělávací instituce 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Sociální partneři 
• Školy a školská zařízení 

 
*V rámci výzvy MAS mohou být typy příjemců podpory upraveny. 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty: 6 500 tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů: 5 obce, 5 podnikatelů, 0 NNO 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - pozitivní - ženy znevýhodněné na trhu práce z 
důvodu rodičovské a mateřské dovolené jsou jednou z cílových skupin opatření 
Nediskriminace - pozitivní - odstranění různých forem znevýhodnění na trhu 
práce je jedním z klíčových předpokladů boje proti diskriminaci 
Udržitelný rozvoj - pozitivní - opatření vede ke zvyšování zaměstnanost na 
území MAS, jakožto důležitému předpokladu udržitelného rozvoje 
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Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno a 
upřesněno po vyhlášení konkrétní 
výzvy MAS) 

• Preferovány finančně méně náročné projekty (dle výše způsobilých 
výdajů) 

• Preferovány projekty s kratší dobou realizace 

• Preferovány projekty s přímou vazbou na snižování nezaměstnanosti 
 

Výše způsobilých výdajů 
Způsobilé výdaje na projekt budou stanoveny v dokumentech u výzvy vyhlášené 
v rámci OPZ 

Indikátor výstupů    

Číslo 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

15 

Cílový stav 55 

Indikátor výstupů    

Číslo 50105 

Název Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

Indikátor výsledku    

Číslo 62700 

Název Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

2  

Cílový stav 6 

Indikátor výsledku    

Číslo 62900 

Název Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 4 

Indikátor výsledku    

Číslo 62600 

Název Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

2  

Cílový stav 6 

Indikátor výsledku    

Číslo 62800 

Název 
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou 
v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

4  
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Cílový stav 13 

Indikátor výsledku    

Číslo 63100 

Název 
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 2 

Indikátor výsledku    

Číslo 63200 

Název 
Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 4 

Indikátor výsledku    

Číslo 50130 

Název Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 4 

Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ:  

Riziko: Zpřísnění podmínek na úrovni programu, které ohrozí uznatelnost 
plánovaných projektů z tohoto opatření 
Významnost/pravděpodobnost: vysoká / střední 
Opatření na eliminaci: Již při mapování absorpční kapacity byli příjemci 
informováni, že finální podmínky pro financovatelnost jejich projektů nejsou 
zatím nastaveny. Možní žadatelé jsou motivování, aby projekty připravovali s 
potřebnou flexibilitou v oblastech, kde může dojít k  upřesnění, resp. 
zpřísnění podmínek (např. požadavky na komplexitu navrhovaných řešení). 

Riziko: Nedostatek zájemců z řad cílové skupiny díky výraznému snížení 
nezaměstnanosti v ČR a v regionu MAS 
Významnost/pravděpodobnost: střední / střední 
Opatření na eliminaci: Výskyt rizikového jevu je externí faktor 
(makroekonomická situace, cyklický vývoj ekonomiky), ale jeho důsledkům 
bude předcházeno investicemi do kvalitní propagace nabízených programů. 
Dalším důležitým faktorem je spolupráce s žadateli, kteří dobře znají 
příslušníky cílové skupiny v regionu a jsou schopni je kontaktovat. 

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou SWOT 
analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): mírný pokles 
nezaměstnanosti mezi roky 2013 a 2014 a očekávaný další pokles v roce 
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2015; možnost využití integrovaných nástrojů pro podporu zaměstnanosti v 
následujících letech 

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): vysoká nezaměstnanost a nízká 
adaptabilita pracovní síly; nedostatečný počet nově vytvářených pracovních 
míst; nadprůměrný podíl zemědělství a podprůměrný podíl služeb na místní 
ekonomice; špatná dostupnost investičního kapitálu pro podnikatele; 
nedostatečná podpora malého a středního podnikání jako vhodného zdroje 
pracovních míst; geografická poloha v zóně tzv. vnitřní periférie ČR 

O: Příležitosti (možnost využití): podpora sociálního podnikání jako 
udržitelného způsobu řešení sociálního vyloučení; potenciál pro tvorbu 
regionálních produktů a zvyšování přidané hodnoty zemědělské produkce; 
maximální využití stávajících dotačních programů ČR a fondů EU v období 
2014+; snížení administrativní náročnosti dotací 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): celosvětová hospodářská krize; 
stále trvající špatná dostupnost kapitálu pro stabilizaci a další rozvoj 
podnikání; nárůst sociálního vyloučení a z něj plynoucích negativních sociálně 
patologických jevů 

Doplňující skutečnosti z analytické části: 

− vysoká nezaměstnanost a nízká podpora malého a středního podnikání,  

− nedostatečný počet nově vytvářených pracovních míst, 

− dle průzkumu pro zvyšování zaměstnanosti mají jednoznačně největší 
význam pro místní podnikatele dva typy podpory – dotace na realizaci 
investičních záměrů a na mzdové náklady podnikatelů, rozvojová témata 
s největší prioritou jsou dle průzkumu a diskuzí jednoznačně „Podpora a 
rozvoj malého a středního podnikání“ a „Podpora zaměstnanosti a vzniku 
pracovních míst“. 

 

Název opatření 18. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování 

Alokace 5 000,00 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita:  Sociální služby a sociální začleňování 

Specifický cíl SCLLD 3.2 – Kvalitní sociální služby  

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je vytvoření nových a zkvalitnění (např. rozšíření) stávajících 
služeb, zázemí a programů zaměřených na pomoc níže specifikovaným cílovým 
skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením 
ohroženy. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Opatření je provázáno na další cíle integrované strategie MAS, které směřují 
ke zvyšování kvality veřejných služeb a jejich zázemí, vč. služeb sociálních a 
dále na cíle zaměřené na prevenci sociálního vyloučení.  
 
Pokud jde pro projekty financované přes MAS z evropských strukturálních 
fondů, aktivity v rámci tohoto opatření mohou být provázány na podporu v 
rámci intervencí z Integrovaného regionálního operačního programu a to 
konkrétně na zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro rozvoj 
území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace SCLLD: 



 

 

SCLLD MAS Zubří země 2014 - 2020  

  
 

  

- 268 - 

 

a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ vysokou prioritu: bylo na 
něj vyhrazeno 38 % z celkové alokace z OPZ. 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do tohoto opatření. 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
2016:              0 tis. Kč 
2017:              0 tis. Kč 
2018: 2 500,00 tis. Kč 
2019:    500,00 tis. Kč 
2020:    500,00 tis. Kč 
2021:    500,00 tis. Kč 
2022:    500,00 tis. Kč 
2023:    500,00 tis. Kč 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

 

• Podpora sociálního začleňování osob sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních 
služeb (odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc, 
kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální 
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, 
podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby) 

• Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (např. 
prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených 
lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v 
průběhu jejich vzdělávání, programy sekundární a terciární prevence 
pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby ohrožené 
závislostmi (včetně patologického hráčství) nebo osoby závislé na 
návykových látkách apod) 

• Podpora sociální komunitní péče a komunitních center   

Podporované cílové 
skupiny* 

• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými 
diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti 
trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené 
vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 
osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v 
nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé 
osoby, neformální pečovatelé.   

 

• Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v 
sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty  
pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného 
na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. 

*V rámci výzvy MAS mohou být cílové skupiny upraveny. 

Typy příjemců podpory* • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 
Sb.,  o sociálních službách.   
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• Poskytovatelé sociálních služeb poskytující služby nad rámec zákona č. 
108/2006 Sb.,  o sociálních službách.    
 

*V rámci výzvy MAS mohou být typy příjemců podpory upraveny. 
Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty: 7 400 tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů: 4 obce, 0 podnikatelů, 4 NNO 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - pozitivní - mezi cílové skupiny pro toto 
opatření jsou explicitně zařazeny osoby pečující o malé děti a rodiče 
samoživitelé, mezi nimiž je vysoký podíl žen. 
Nediskriminace - pozitivní - celé opatření je zaměřeno na služby pro cílové 
skupiny ohrožené sociálním vyloučením, jehož důsledkem mohou být různé 
formy jejich diskriminace. Poskytované služby jsou tak významným 
preventivním faktorem diskriminace. 
Udržitelný rozvoj - pozitivní - jedním z předpokladů udržitelného rozvoje 
regionu je inkluze širokého spektra ekonomicky aktivních osob do trhu práce. 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno a 
upřesněno po vyhlášení konkrétní 
výzvy MAS) 

• Preferovány finančně méně náročné projekty 

• Preferovány projekty s kratší dobou realizace 

• Preferovány projekty s přímou vazbou na snižování nezaměstnanosti.  

Výše způsobilých výdajů 
Způsobilé výdaje na projekt budou stanoveny v dokumentech u výzvy 
vyhlášené v rámci OPZ 

Indikátor výstupů    

Číslo 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

15 

Cílový stav 60 

Indikátor výstupů    

Číslo 62000 

Název 
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 1 

Indikátor výstupů    

Číslo 67001 

Název Kapacita podpořených služeb 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

15 

Cílový stav 30 

Indikátor výstupu   

Číslo 55102 

Název Počet podpořených komunitních center 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 
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Cílový stav 1 

Indikátor výsledku    

Číslo 67310 

Název 
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila 
svůj účel 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 7 

Indikátor výsledku    

Číslo 67315 

Název Bývalí účastníci projektů sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 4 

Indikátor výsledku    

Číslo 67010 

Název Využívání podpořených služeb 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

5 

Cílový stav 15 

Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ:  

Riziko: Zpřísnění podmínek na úrovni programu, které ohrozí uznatelnost 
plánovaných projektů z tohoto opatření 
Významnost/pravděpodobnost: vysoká / střední 
Opatření na eliminaci: Již při mapování absorpční kapacity byli příjemci 
informováni, že finální podmínky pro financovatelnost jejich projektů nejsou 
zatím nastaveny. Možní žadatelé jsou motivování, aby projekty připravovali s 
potřebnou flexibilitou v oblastech, kde může dojít k  upřesnění, resp. 
zpřísnění podmínek (např. požadavky na specifikaci poskytovaných služeb). 

Riziko: Nedostatek zájemců z řad cílové skupiny díky výraznému snížení 
nezaměstnanosti v ČR a v regionu MAS 
Významnost/pravděpodobnost: střední / střední 
Opatření na eliminaci: Výskyt rizikového jevu je externí faktor 
(makroekonomická situace, cyklický vývoj ekonomiky), ale jeho důsledkům 
bude předcházeno investicemi do kvalitní propagace nabízených programů. 
Dalším důležitým faktorem je spolupráce s žadateli, kteří dobře znají 
příslušníky cílové skupiny v regionu a jsou schopni je kontaktovat. 

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou SWOT 
analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): existující síť 
zdravotnickým, školských a sociálních zařízení; aktivní spolky v regionu  

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): vysoká nezaměstnanost a nízká 
adaptabilita pracovní síly; dlouhodobé vylidňování venkovských obcí a trvalý 
úbytek obyvatelstva; nedostatečná technická infrastruktura pro nové bydlení; 
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rozdrobená sídelní struktura s vysokým podílem malých obcí; špatná 
dopravní obslužnost malých obcí; nepříznivá věková struktura obyvatel; 
nedostatečná kapacita zařízení inkluzivní sociální péče o seniory a zdravotně 
postižené občany 

O: Příležitosti (možnost využití): potenciál pro další vybudování zón pro 
bydlení vč., bydlení sociálního v obcích maximální využití stávajících 
dotačních programů ČR a fondů EU v období 2014+ 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): ukončení těžby uranové rudy; 
nedostatek finančních prostředků na realizaci projektů na zlepšení kvality 
života ve venkovských oblastech; centralizace školství a dalších veřejných 
služeb do větších měst; nárůst sociálního vyloučení a z něj plynoucích 
negativních sociálně patologických jevů; zhoršení zdravotního stavu obyvatel 
malých obcí z důvodu zhoršení dostupnosti zdravot. péče a sociálních služeb; 
nedostatečné financování sociálních služeb (i ze strany státu); nejasné 
ukotvení některých služeb v zákonech 

Doplňující skutečnosti z analytické části: 

− v regionu existuje široká síť sociálních zařízení, ale nedostačující kapacity 
a kvality zařízení inkluzivní sociální péče zdravotně postižené občany a 
další vymezené cílové skupiny 

− dostupnost kvalitní sociální péče a služeb vnímá veřejnost na území MAS 
jako důležitou rozvojovou prioritu regionu. 

 

Název opatření 19. Podpora prorodinných opatření 

Alokace 1 734,00 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita: Slaďování rodinného a profesního života 

Specifický cíl SCLLD 1.1 – Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti 

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je vytvořit dostatek možností a kapacit pro hlídání dětí a péče 
o ně a to za účelem snazšího pracovního zapojení jejich rodičů na trh práce. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Opatření je provázáno cíli SCLLD zaměřenými na zvyšování zaměstnanosti v 
regionu a dále s cíli, které se týkají zlepšování kvality a kapacit vzdělávací 
soustavy a její infrastruktury na území MAS. 

Pokud jde o projekty financované přes MAS z evropských strukturálních fondů, 
aktivity v rámci tohoto opatření mohou být provázány na podporu v rámci 
intervencí z Integrovaného regionálního operačního programu, a to v oblasti 
Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro rozvoj 
území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace SCLLD: 

a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ střední prioritu: bylo na něj 
vyhrazeno 13 % z celkové alokace z OPZ. 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do jiných opatření. 
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Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
2016:           0 tis. Kč 
2017:           0 tis. Kč 
2018: 900,00 tis. Kč 
2019: 234,00 tis. Kč 
2020: 150,00 tis. Kč 
2021: 150,00 tis. Kč 
2022: 150,00 tis. Kč 
2023: 150,00 tis. Kč 

Popis možných 
zaměření projektů 
realizovaných v rámci 
opatření 

• Podpora zařízení pečující o děti a zajišťující péči o děti v době mimo 
školního vyučování (ranní či odpolední pobyty). Jedná se o zakládání a 
provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou 
provozu odpovídající potřebám rodičů.  

• Podpora zajištění doprovodů dětí na kroužky a zájmové aktivity -  
doprovody musí být vždy provázány na další aktivity  

• Podpora příměstských táborů (péče o děti v době školních prázdnin) 

• Podpora zajištění společné dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny 
a/nebo příměstského tábora 

• Vytvoření dětských skupin (Podpora je určena na vytvoření 
nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči 
o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich 
provoz. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního proces). 

• Podpora vzdělávání pečujících osob (Jedná se o další profesní 
vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na 
trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti). 

Podporované cílové 
skupiny* 

• osoby pečující o malé děti (osoby pečující o osobu mladší 15 let) 

• osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené 

*V rámci výzvy MAS mohou být cílové skupiny upraveny. 

Typy příjemců podpory* 

• Místní akční skupina 

• Obce 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované obcemi 

• Organizace zřizované kraji 

• Příspěvkové organizace 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace 

• OSVČ 

• Poradenské a vzdělávací instituce 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Sociální partneři 

• Školy a školská zařízení. 
 

*V rámci výzvy MAS mohou být typy příjemců podpory upraveny. 
Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty: 2 500 tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů: 2 obce/příspěvkové organizace, 0 podnikatel,                
2 NNO 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 

Rovnost mezi muži a ženami - pozitivní - v podmínkách ČR ženy mnohem 
častěji než muži pečují v domácnostech o nezletilé děti a uvedené opatření 
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horizontálních témat 
OPZ 

jim usnadňuje integraci na trhu práce. 
Nediskriminace - pozitivní - opatření zlepšuje finanční i prostorovou 
dostupnost služeb péče o děti pro rodiče ze všech sociálních skupin, vč. 
skupin, které mohou čelit různým formám diskriminace na trhu práce. 
Udržitelný rozvoj - pozitivní -  jedním z předpokladů udržitelného rozvoje 
regionu je inkluze širokého spektra ekonomicky aktivních osob do trhu práce, 
přičemž početně velmi významnou skupinou jsou právě rodiče nezletilých 
dětí. 

 
Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno a 
upřesněno po vyhlášení konkrétní 
výzvy MAS)  

 

• Preferovány finančně méně náročné projekty 

• Preferovány projekty s kratší dobou realizace  

Výše způsobilých výdajů 
Způsobilé výdaje na projekt budou stanoveny v dokumentech u výzvy 
vyhlášené v rámci OPZ 

Indikátor výstupů    

Číslo 50001 

Název Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

20 

Cílový stav 80 

Indikátor výstupů    

Číslo 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

15 

Cílový stav 40 

Indikátor výstupů    

Číslo 62000 

Název 
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 1 

Indikátor výstupů    

Číslo 50100 

Název Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

Indikátor výsledku    

Číslo 50110 

Název Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 
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Cílový stav 10 

Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ:  

Riziko: Nedostatečný zájem rodičů o nabízené služby v důsledku jejich 
neochoty změnit stávající stav 
Významnost/pravděpodobnost: vysoká / střední 
Opatření na eliminaci: Řešení v rámci navrhovaných projektů se budou muset 
opírat o dobrou znalost cílové skupiny v daném místě a jejích potřeb - 
navrhovaná řešení by měla být předem konzultována se zástupci cílové 
skupiny, aby byly dobře nastaveny parametry služby, její umístění, časová 
dostupnost a kapacita (na základě mapování absorpční kapacity). 

Riziko: Právní rizika plynoucí z novosti navrhovaných řešení v regionu. 
Některá navrhovaná řešení v rámci uvedeného opatření mohou být v území 
(tj. pro cílovou skupinu a další zúčastněné subjekty) nová  
a mohou generovat nejasnosti, popř. spory právního rázu - např. povinnosti, 
práva a odpovědnosti provozovatele služeb a zázemí určených k hlídání dětí. 
Významnost/pravděpodobnost: střední / nízká 
Opatření na eliminaci: Předkladatelé projektu musejí mít vyjasněny právní 
aspekty předkládaných řešení vč. znalosti souvisejících rizik a nástrojů na 
jejich omezení. 

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou SWOT 
analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): existující síť 
zdravotnickým, školských a sociálních zařízení; aktivní spolky v regionu  

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): vysoká nezaměstnanost a nízká 
adaptabilita pracovní síly; nedostatečný počet nově vytvářených pracovních 
míst; dlouhodobé vylidňování venkovských obcí a trvalý úbytek obyvatelstva; 
špatná dopravní obslužnost malých obcí; vzhledem k demograficky 
podmíněnému úbytku dětí se snižuje počet základních a mateřských škol; 
nedostatečná kapacita kvalitních lidských zdrojů pro volnočasové aktivity 

O: Příležitosti (možnost využití): rozšíření mimoškolních vzdělávacích 
programů a další mimoškolní zájmové činnosti (např. komunitní školy); 
motivační podpora dobrovolných aktivit obyvatel k pořádání různých akcí pro 
volný čas; podpora rozvoje služeb umožňujících zapojení rodičů malých dětí 
na trhu práce (přizpůsobení provozu školek potřebám rodičů, podpora 
dostupnosti školek apod.) 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): centralizace školství a dalších 
veřejných služeb do větších měst; nárůst sociálního vyloučení a z něj 
plynoucích negativních sociálně patologických jevů; nejasné ukotvení 
některých služeb v zákonech 

Doplňující skutečnosti z analytické části: 

− vysoká nezaměstnanost a nízká adaptabilita pracovní síly, 

− dle průzkumu bylo požadováno pro zvýšení adaptability pracovní síly 
podpoření činností institucí zabývající se péčí o děti a zajišťující rodičům 
možnost docházky do zaměstnání  
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Název opatření 20. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků 

Alokace 2 000,00 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita: Sociální podnikání 

Specifický cíl SCLLD 1.1 – Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti 

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je na území MAS podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, 
jakožto důležitých aktérů při řešení problému sociálního vyloučení na trhu 
práce, popř. dalších sociálních a environmentálních problémů. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Opatření je provázáno na cíle SCLLD v oblasti zvyšování zaměstnanosti na 
území MAS a to především ve vztahu k zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 
znevýhodněných skupin na trhu práce. Dále je provázáno na cíle zaměřené na 
rozvoj místí ekonomiky z lokálních zdrojů a na podporu malého a středního 
podnikání. Pokud jde pro projekty financované přes MAS z evropských 
strukturálních fondů, aktivity v rámci tohoto opatření mohou být provázány na 
podporu v rámci intervencí z Integrovaného regionálního operačního 
programu a to v oblasti Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání. V rámci intervencí Programu rozvoje 
venkova může být toto opatření z OPZ navázáno na podporu zemědělských 
podniků, lesního hospodářství a především na podporu nezemědělských 
činností (malé a střední podnikání) - vždy v případě, kdy příjemce podpory 
deklaruje a splní podmínky pro sociální podnik.  
Opatření je dále navázáno na opatření 4. Investice do zázemí sociálních 
podniků, které v rámci IROP podporuje budování zázemí, vybavení a zázemí 
pro sociální podniky. 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro rozvoj 
území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace SCLLD: 

a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ spíše nižší prioritu: bylo na 
něj vyhrazeno 15 % z celkové alokace z OPZ. 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do jiných opatření. 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
2016:              0 tis. Kč 
2017:              0 tis. Kč 
2018: 1 000,00 tis. Kč 
2019:    200,00 tis. Kč 
2020:    200,00 tis. Kč 
2021:    200,00 tis. Kč 
2022:    200,00 tis. Kč 
2023:    200,00 tis. Kč 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

A. Podporován vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální 
podnik. 
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B. Podporován vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální 
sociální podnik. 

Podporované cílové 
skupiny* 

Integrační sociální podniky: 

• Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

• Osoby se zdravotním postižením 

• Osoby v nebo po výkonu trestu 

• Osoby opouštějící institucionální zařízení 

Environmentální sociální podnik: 

• Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 

• Osoby se zdravotním postižením 

• Osoby v nebo po výkonu trestu 

• Osoby opouštějící institucionální zařízení 

• Neaktivní osoby 

• Osoby pečující o malé děti 

• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více 
let 

• Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání, nebo 
v profesní přípravě 

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené 

• Osoby pečující o jiné závislé osoby 

*V rámci výzvy MAS mohou být cílové skupiny upraveny. 

Typy příjemců podpory 

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD: 

• Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění; 

• Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích: 

✓ veřejná obchodní společnost 
✓ komanditní společnost 
✓ společnost s ručením omezeným 
✓ akciová společnost 
✓ evropská společnost 
✓ evropské hospodářské zájmové sdružení 

• Družstva (družstvo, evropská družstevní společnost). 
*V rámci výzvy MAS mohou být typy příjemců upraveny. 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty: 3 300 tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů: 3 podnikatelé (i NNO pokud půjde) 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - pozitivní - mezi klíčové role sociálního podniku 
patří pracovní integrace skupin znevýhodněných na trhu práce. Jednou z 
těchto skupin jsou ženy po mateřské a rodičovské dovolené, na které mohou 
být sociální podniky zaměřeny. 
Nediskriminace - pozitivní- klíčovým úkolem integračního sociálního podniku 
je prevence diskriminace na trhu práce zaměřená na znevýhodněné skupiny.  
Udržitelný rozvoj - pozitivní - jedním z předpokladů udržitelného rozvoje 
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regionu je inkluze širokého spektra ekonomicky aktivních osob do trhu práce, 
na což se právě integrační sociální podniky zaměřují.  

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno a 
upřesněno po vyhlášení konkrétní 
výzvy MAS) 

 

• preference finančně méně náročných projektů (dle výše způsobilých 
výdajů)  

• preferovány projekty s kratší dobou realizace 

• preferovány projekty s přímou vazbou na snižování nezaměstnanosti.   

Výše způsobilých výdajů 
Způsobilé výdaje na projekt budou stanoveny v dokumentech u výzvy 
vyhlášené v rámci OPZ 

Indikátor výstupů    

Číslo 10212 

Název Počet podpořených již existujících sociálních podniků 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

Indikátor výstupů    

Číslo 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

Indikátor výsledku    

Číslo 62600 

Název Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ:  

Riziko: Faktické nenaplnění požadavků na sociální podnik ze strany příjemců 
podpory. Koncept sociálního podnikání může být pro mnoho příjemců nový a 
existuje riziko, že požadavky na zařazení mezi způsobilé  sociální podniky 
budou někteří žadatelé plnit pouze formálně bez zavedení do praxe. 
Významnost/pravděpodobnost: střední / střední 
Opatření na eliminaci: Nároky na podporovatelný sociální podnik musejí být 
dobře formulovány již ve výzvě a to s důrazem na vysvětlení praktických 
důsledků pro běžný chod a řízení sociálního podniku. V tomto smyslu budou 
následně hodnoceny předložené žádosti a kontrolovány podpořené projekty. 
Součástí opatření může být pořádání semináře pro žadatele, kde zkušený 
provozovatel sociálního podniku praktické aspekty tohoto konceptu objasní. 

Riziko: Nedostatky v ekonomice a provozním řízení podpořených sociálních 
podniků. V případě funkčního a udržitelného sociálního podniku je obtížné 
zkombinovat "společenskou misi" s požadavkem na ekonomickou 
udržitelnost podniku. Toto riziko narůstá u doposud výhradně neziskově 
zaměřených žadatelů bez personálních kapacit s podnikatelskými 
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zkušenostmi (typicky sociální firmy zakládané neziskovými organizacemi a 
řízené jejich pracovníky). 
Významnost/pravděpodobnost: vysoká / vysoká 

Opatření na eliminaci: Součástí přípravy projektů by měly být aktivity a 
opatření, které zvýší pravděpodobnost provozní a ekonomické funkčnosti 
podpořených sociálních podniků (např. kurzy pro příjemce zaměřené na řízení 
podnikání, sdílení dobré praxe, finanční management, obchodní role atd.). 

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou SWOT 
analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): existující zkušenosti se 
sociálním podnikáním na území MAS 

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): vysoká nezaměstnanost a nízká 
adaptabilita pracovní síly; nedostatečný počet nově vytvářených pracovních 
míst; nadprůměrný podíl zemědělství a podprůměrný podíl služeb na místní 
ekonomice; špatná dostupnost investičního kapitálu pro podnikatele; 
nedostatečná podpora malého a středního podnikání jako vhodného zdroje 
pracovních míst; geografická poloha v zóně tzv. vnitřní periférie ČR 

O: Příležitosti (možnost využití): soustavné monitorování nevyužitých 
průmyslových a zemědělských objektů a areálů v regionu a jejich nabídnutí 
podnikatelské veřejnosti (využití brownfields);  podpora sociálního podnikání 
jako udržitelného způsobu řešení sociálního vyloučení; potenciál pro tvorbu 
regionálních produktů a zvyšování přidané hodnoty zemědělské produkce; 
výrobky a produkty pocházející z kraje Vysočina se mohou ucházet o značku 
VYSOČINA – regionální produkt; maximální využití stávajících dotačních 
programů ČR a fondů EU v období 2014+; snížení administrativní náročnosti 
dotací 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): celosvětová hospodářská krize; 
změny v legislativě; byrokracie; stále trvající špatná dostupnost kapitálu pro 
stabilizaci a další rozvoj podnikání; nárůst sociálního vyloučení a z něj 
plynoucích negativních sociálně patologických jevů; nedostatečné financování 
sociálních služeb (i ze strany státu) 

Doplňující skutečnosti z analytické části: 

− vysoká nezaměstnanost a nízká podpora malého a středního podnikání 
jako vhodného zdroje pracovních míst,  

− nedostatečný počet nově vytvářených pracovních míst pro příslušníky 
skupin ohrožených vyloučením na trhu práce a nárůst sociálního 
vyloučení. 
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Indikativní harmonogram plánovaných výzev v letech 2016 – 2021 

programového rámce OPZ 

Název místní akční skupiny: MAS Zubří země, o.p.s. 

Pořadové 
číslo 
výzvy 
MAS 

Název, stručný popis zaměření 
výzvy (vč. uvedení opatření 
SCLLD) 

Finanční alokace 
plánované výzvy – 
celkové způsobilé 
výdaje (celkem v tis. 
Kč) 

Plánovaný termín 
vyhlášení výzvy 
(měsíc, rok) 

1. 

19. Podpora prorodinných 
opatření, SC 1.1. Nově vzniklá 
pracovní místa a zvýšení 
zaměstnanosti 

1 734,00 Říjen 2017 

2.  

18. Podpora aktivit v rámci 
sociálních služeb a sociálního 
začleňování, SC SCLLD 3.2. 
Kvalitní sociální služby 

5 000,00 Říjen 2017 

3. 

17. Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti, SC SCLLD 3.1. 
Vyšší kvalifikace pro trh práce a 
celoživotní učení 

4 500,00 Květen 2018 

4.  

20. Zakládání a rozšiřování 
činností sociálních podniků, SC 
1.1. Nově vzniklá pracovní místa a 
zvýšení zaměstnanosti 

2 000,00 Květen 2018 

 

 

 

 

 

 

Plán výzev vznikl na základě připravenosti záměrů/projektů k realizaci a také časových 

možností zaměstnanců MAS v rámci realizace SCLLD.  

V případě, že nebudou prostředky vyčerpány, budou vyhlášeny dodatečné výzvy MAS. 
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3.8.1.4. Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí vymezuje hlavní priority na podporu ochrany a zajištění 

kvalitního prostředí, podporu efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů 

lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.   

Operační program Životní prostředí je rozdělen celkem do pěti prioritních os: 

• Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

• Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

• Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

• Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

• Priorita 5: Energetické úspory.  

CLLD bude v rámci OPŽP 2014–2020 využíván pouze v PO 4 v rámci: 

• SC 4.2. Posílit biodiverzitu 

• SC 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny  

• SC 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Místní akční skupina Zubří země se s výše uvedenými cíli ztotožňuje a bude je plnit a 

respektovat při realizaci svých budoucích aktivit. 

Aktivity, které jsou prostřednictvím CLLD podporovány, jsou na území MAS Zubří země: 

• výsadba dřevin na nelesní půdě ve velkoplošných zvláště chráněných územích 

• protierozní opatření 

• sídelní zeleň. 

Možnost naplňování SCLLD prostřednictvím podpory z Operačního programu Životní 

prostředí byla definována jedním opatřením, které podporuje výsadbu dřevin na území 

CHKO Žďárské vrchy. Při přípravě tohoto Programového rámce, byla diskutována reálnost 

uplatnění a zájmu o realizaci zejména se zemědělci a obcemi. Potřeby a zájem o využití v 

území MAS Zubří země byl zjištěn, i když ne v plné alokované výši, a proto bylo toto opatření 

zařazeno do Programového rámce.  

Realizace tohoto programového rámce je plánována až od roku 2020. 

Pro podporu aktivit v těchto specifických cílů byla vytvořena opatření, která vymezují oblast 

podpory pro konečné žadatele. V rámci Operačního programu Životní prostředí byla 
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vytvořena tři opatření, která jsou zpracována níže v tabulce. Zároveň také schéma níže, 

názorně ukazuje strukturu programového rámce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 80 Jednotlivá opatření definovaná pro Programový rámec OPŽP 
Zdroj: vlastní zpracování 

Celková alokace na SC 4.3  10 546,00  tis. Kč 

 

Název opatření 21. Posilování přirozených funkcí krajiny 

Alokace 7 546,00 tis. Kč 

Vazba na specifický cíl 
OPŽP 

4.3. Posílit přirozené funkce krajiny 

Vazba na SCLLD 1.6. – Chráněné životní prostředí a osvěta o něm 

Vymezení opatření   

Stručný popis opatření 

Výsadba dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě orné půdě v územích CHKO 
se schválenými plány péče (liniové a skupinové výsadby dřevin - stromořadí, 
větrolamy, břehové porosty, remízy -  založení nebo obnova krajinného prvku). 

Jedná se o plošně rozsáhlá opatření s potřebou komplexního přístupu v 
uceleném území, složitá na řešení vlastnických vztahů a vyžadující koordinaci 
zastřešujícího subjektu s místní znalosti. V rámci těchto opatření bude nejlépe 
využit potenciál MAS, znalost místního prostředí, zapojení jednotlivých aktérů 
na místní úrovni, koordinace MAS při návaznosti opatřeni na území vice MAS, 
komunikace a spolupráce MAS s místními organy ochrany přírody již na úrovni 
zpracovaní SCLLD, což zajisti efektivní zlepšení místních podmínek v souladu s 
cíli a potřebami ochrany přírody v oblasti biodiverzity. 

Cíle a základní podmínky 
podpory 

Primárním cílem je nová výsadba, která zajistí snížení rozlohy souvislých bloků 
orné půdy. Dosadba do již existující aleje nebo sadu je však též umožněna. 

Při výsadbě  ovocných stromů je nutné splnit požadavek na splnění Standardu 
AOPK ČR S02 003 a 02 005 a výsadba je možná pokud je v souladu s ÚPD a 
podmínkami daného CHKO (plán péče, bližší ochranné podmínky). Jednou z 
povinných příloh žádosti je vyjádření orgánu ochrany přírody, což je na území 
CHKO právě AOPK ČR. Výsadba je možná na veškeré nelesní půdě dle katastru 
nemovitostí (mimo zastavěná a zastavitelná území). 

Oplocení, jako ochrana dřeviny proti zvěři, je možné financovat a to v rámci 
tzv. povýsadbové a rozvojové péče a to po dobu 3 let od ukončení realizace 

21. Posilování přirozených 
funkcí krajiny 

 

 

22. Protierozní opatření 

 

 

23. Sídelní zeleň 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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dané výsadby, v rámci této péče lze hradit zejména výchovný řez, kontrola a 
odstranění kotvících a ochranných prvků, zálivku, hnojení, kypření, 
odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, ochranu před vlivem 
mrazu, doplňování mulče apod. Nutné terénní úpravy pro výsadbu dřevin jsou 
též způsobilým výdajem. 

V případě výsadeb je dostačující souhlas vlastníka pozemku s realizací, pokud 
žadatel není vlastník pozemku, souhlas však musí být uveden i pro následnou 
udržitelnost projektu a to po dobu 10 - ti let od ukončení akce. S ohledem na 
to, že příjemce podpory má povinnost udržovat realizované opatření 
(konkrétně výsadbu) po dobu 10 let, musí s tím vlastník pozemku též počítat a 
umožnit příjemci podpory přístup na pozemky za účelem provádění aktivit 
spojených s péčí o výsadbu. 

Příjemci dotace 

 - kraje 
 - obce 
 - dobrovolné svazky obcí 
 - organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 
 - státní podniky 
 - státní organizace 
 - veřejné výzkumné instituce, 
 - veřejnoprávní instituce, 
 - příspěvkové organizace 
 - vysoké školy, školy a školská zařízení 
 - nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, ústavy, spolky) 
 - církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 - podnikatelské subjekty 
 - obchodní společnosti a družstva 
 - fyzické osoby podnikající 

Výše způsobilých výdajů 
min.      100.000 Kč 

Max.  5.000.000 Kč 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno 
a upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy) 

1.       Projekt přispívá k naplňování výše uvedeného „Cíle SCLLD“ 

2.       Preferovány projekty naplňující stanovené indikátory pro toto opatření.   

3.      Projekt splňuje podmínky formálních náležitostí, obecná i specifická 
kritéria přijatelnosti vč. aspektů věcného hodnocení platné pro konkrétní 
výzvu MAS schválenou řídícím orgánem: 

·         projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, podporovanými  
          aktivitami a dalšími podmínkami výzvy  

·         žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný  
          specifický cíl a výzvu  

·         projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových  
          způsobilých výdajů stanovenou MAS pro toto opatření v rámci  
          konkrétní výzvy a respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou  
         stanoveny  

·         výsledky projektu jsou udržitelné 

·         projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit  
         operačního programu (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz  
         diskriminace, rovnost mužů a žen)  

·         účelnost, potřebnost, hospodárnost a efektivnost realizace  
          projektu jsou odůvodněné 

·         proveditelnost projektu je odůvodněná 
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·         žádost o podporu je podána v předepsané formě,  

·         projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 

·         jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují  
          náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.  

4.       Projekt naplňuje preferenční kritéria přijatelnosti stanovená MAS,  
          která vycházejí ze SCLLD území. Tato kritéria mohou být stanovena a  
         modifikována pro každou konkrétní výzvu; jde např. o: 

·         Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci  
          projektu 

·         Použití metod komunitně vedeného místního rozvoje při přípravě,  
          realizaci či evaluaci projektu 

·         Použití inovativních přístupů a technologií 

·         Soulad s relevantními tematickými strategiemi a strategiemi  
          nižších/vyšších územních celků 

·         Aplikace integrovaných přístupů k realizaci projektu 

·         Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD místní akční  
          skupiny  

Indikátor výstupu   

Číslo 46500 

Název 
Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování 
[ha] 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 - 

Cílový stav 5 

Indikátor výsledku    

Číslo 45415 

Název Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny [lokalita] 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 - 

Cílový stav 2 

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou SWOT 
analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): zdravá, nedotčená a 
zajímavá krajina → zachovalé životní prostředí; Žďárské vrchy – velká 
zásobárna podzemních vod; velká část území má statut velkoplošného 
chráněného území (přírodní park, CHKO); velké množství chráněných stromů 
a alejí 

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): nedostatek zdrojů na stabilizační 
investice v krajině 

O: Příležitosti (možnost využití): investice do zvyšování ekologické stability 
krajiny 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): změna klimatických podmínek a 
živelné pohromy, eroze půdy; zdivočení, zaplevelení krajiny zastavením její 
kultivace 

 
Doplňující skutečnosti z analytické části: 
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− území s vysokou kvalitou přírodního prostředí i znaky krajinného rázu,  

− více jak polovina území spadá do kategorie zvláště chráněných území a je 
zákonem chráněna, 

− orná a lesní půda pokrývají dohromady přes 70 % území → podléhá erozi, 
tu lze účinně eliminovat posilováním přirozených funkcí krajiny 

 
 

 

Název opatření 22. Protierozní opatření 

Alokace 3 000,00 tis. Kč 

Vazba na specifický cíl 
OPŽP 

4.3. Posílit přirozené funkce krajiny 

Vazba na SCLLD 1.6. – Chráněné životní prostředí a osvěta o něm 

Vymezení opatření   

Stručný popis opatření 
Opatření se zaměřuje na zamezení větrné eroze formou obnovy či zakládání 
větrolamů a vodní eroze (opatření proti plošnému a soustředěnému 
povrchovému odtoku a preventivní opatření). 

Cíle a základní podmínky 
podpory 

Podpora opatření zamezujících vodní erozi: 

- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití 
travních pásů, průlehů apod.), 

- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, 
svodné příkopy apod.), 

- preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.). 

 

Podpora opatření zamezujících větrné erozi: 

- obnova či zakládání větrolamů. 

Příjemci dotace 

 - kraje 
 - obce 
 - dobrovolné svazky obcí 
 - organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 
 - státní podniky 
 - státní organizace 
 - veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, 
 - veřejnoprávní instituce, 
 - příspěvkové organizace 
 - vysoké školy, školy a školská zařízení 
 - nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, ústavy, spolky) 
 - církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 - podnikatelské subjekty 
 - obchodní společnosti a družstva 
 - fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající. 

Výše způsobilých výdajů 
min.      100.000 Kč 

Max.  3.000.000 Kč 

1.       Doprovodné efekty protierozních opatření. 
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Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno 
a upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy) 

2.       Lokalizace.   

3.       Přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce.   

4.       Kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého řešení).   

5.       Typ větrolamu z hlediska zabránění škodlivým účinkům větrné eroze.   

Indikátor výstupu   

Číslo 46500 

Název 
Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování 
[ha] 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 - 

Cílový stav 1,3 

Indikátor výsledku    

Číslo 45415 

Název Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny [lokalita] 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 - 

Cílový stav 1 

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou SWOT 
analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): zdravá, nedotčená a 
zajímavá krajina → zachovalé životní prostředí; Žďárské vrchy – velká 
zásobárna podzemních vod; velká část území má statut velkoplošného 
chráněného území (přírodní park, CHKO); velké množství chráněných stromů 
a alejí 

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): nedostatek zdrojů na stabilizační 
investice v krajině 

O: Příležitosti (možnost využití): investice do zvyšování ekologické stability 
krajiny 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): změna klimatických podmínek a 
živelné pohromy, eroze půdy; zdivočení, zaplevelení krajiny zastavením její 
kultivace 

 
Doplňující skutečnosti z analytické části: 

− území s vysokou kvalitou přírodního prostředí i znaky krajinného rázu,  

− více jak polovina území spadá do kategorie zvláště chráněných území a je 
zákonem chráněna, 

− orná a lesní půda pokrývají dohromady přes 70 % území → podléhá erozi, 
tu lze účinně eliminovat posilováním přirozených funkcí krajiny 
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Celková alokace na SC 4.4  7 000,00  tis. Kč 

 

Název opatření 23. Sídelní zeleň 

Alokace 7 000,00 tis. Kč 

Vazba na specifický cíl 
OPŽP 

4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Vazba na SCLLD 1.6. – Chráněné životní prostředí a osvěta o něm 

Vymezení opatření   

Stručný popis opatření 
Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení 
s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů. 

Cíle a základní podmínky 
podpory 

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné 
sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):  

- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, 
uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich 
funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů 
doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo 
ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení 
přírodních ploch a prvků,  

- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných 
vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních 
a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných 
terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na 
srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných 
s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční 
potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),  

- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.  

Příjemci dotace 

 - kraje 
 - obce 
 - dobrovolné svazky obcí 
 - organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 
 - státní podniky 
 - státní organizace 
 - veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, 
 - veřejnoprávní instituce, 
 - příspěvkové organizace 
 - vysoké školy, školy a školská zařízení 
 - nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, ústavy, spolky) 
 - církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 - podnikatelské subjekty 
 - obchodní společnosti a družstva 
 - fyzické osoby podnikající. 

Výše způsobilých výdajů 
min.      100.000 Kč 

Max.  7.000.000 Kč 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  

1.       Přínos pro zvýšení ekologické stability (ekologické hodnoty sídelních 
ekosystémů) a zvýšení druhové diverzity v sídlech 
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(Bude případně doplněno 
a upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy) 

2.       Lokalizace.   

3.      Přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce 

4.       Kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého řešení) 

Indikátor výstupu   

Číslo 46500 

Název 
Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování 
[ha] 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 - 

Cílový stav 5,5 

Indikátor výsledku    

Číslo 45412 

Název 
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí 
[ploch/prvků] 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 - 

Cílový stav 3 

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou SWOT 
analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): zdravá, nedotčená a 
zajímavá krajina → zachovalé životní prostředí; Žďárské vrchy – velká 
zásobárna podzemních vod; velká část území má statut velkoplošného 
chráněného území (přírodní park, CHKO); velké množství chráněných stromů 
a alejí 

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): nedostatek zdrojů na stabilizační 
investice v krajině 

O: Příležitosti (možnost využití): investice do zvyšování ekologické stability 
krajiny 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): nedostatek sídelní zeleně v 

intravilánu obcí, její nevhodné prostorové rozvržení (absence propojení 

systémů zeleně) včetně nevhodné struktury vegetačních prvků 

 
Doplňující skutečnosti z analytické části: 

− území s vysokou kvalitou přírodního prostředí i znaky krajinného rázu,  

− více jak polovina území spadá do kategorie zvláště chráněných území a je 
zákonem chráněna, 

− orná a lesní půda pokrývají dohromady přes 70 % území → podléhá erozi, 
tu lze účinně eliminovat posilováním přirozených funkcí krajiny 

 

 

3.8.2. Struktura programových rámců a ostatních opatření SCLLD 

Tato kapitola představuje grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně 

schématického znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce. 
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Opatření SCLLD MAS Zubří země mimo programové rámce 
 

Opatření programových rámců MAS Zubří země 

1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků → 4. Investice do zázemí sociálních podniků 

1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků → 20. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků 

1.1.3. Podpora prorodinných opatření → 19. Podpora prorodinných opatření 

1.2.1. Modernizace nezemědělského podnikání → 12. Modernizace nezemědělského podnikání 

1.2.2. Veřejná podpora podnikání   
1.3.1. Modernizace zemědělského podnikání → 7. Modernizace zemědělského podnikání 

1.3.2. Modernizace zpracování zemědělských produktů → 8. Modernizace zpracování zemědělských produktů 

1.3.3. Opravy a budování sítě polních cest → 10. Opravy a budování sítě polních cest 

1.4.1. Investice do sítě lesních cest → 9. Investice do sítě lesních cest 

1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního  
            hospodářství a navazujících oborů → 

15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 
      hospodářství a navazujících oborů 

1.4.3. Posilování ekologické stability lesů → 13. Posilování ekologické stability lesů 

1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí lesů → 14. Podpora neprodukčních funkcí lesů 

1.5.1. Podpora ekologické stability → 11. Podpora ekologické stability 

1.6.1. Posilování přirozených funkcí krajiny 

→ 

21. Posilování přirozených funkcí krajiny 
22. Protierozní opatření 
23. Sídelní zeleň 

1.6.2. Vzdělávání v oblasti lesnictví, zemědělství 
            a životního prostředí   
1.7.1. Podpora udržitelného hospodaření s odpady   
2.1.1. Investice do veřejných prostranství   
2.2.1. Modernizace silniční a železniční sítě   
2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové  
            a hromadné dopravy → 

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a  
     hromadné dopravy 

2.3.1. Investice vedoucí k optimální veřejné dopravní  
             obslužnosti   
2.4.1. Investice do rozšiřování a modernizace technické  
            infrastruktury   
2.5.1. Investice do energetických úspor a uživatelského  
            standardu budov   
2.6.1. Vytváření podmínek pro rozvoj bydlení v regionu   
2.7.1. Opatření zaměřená na prevenci kriminality   
2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné  
            události → 2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události 

2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového  
            plánování → 6. Investice do kvality územního a rozvojového plánování 

2.8.2. Podpora aktivit komunitně vedeného místního  
            rozvoje → 

16.  Podpora aktivit komunitně vedeného místního  
        rozvoje 

3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti → 17.  Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby → 3. Podpora infrastruktury pro sociální služby 

3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního  
            začleňování → 

18. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního 
      začleňování 

3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol  
            všech stupňů → 

5. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol  
    všech stupňů 

3.3.2. Investice do lidských zdrojů ve školství   
3.4.1. Podpora volnočasových aktivit občanů vč. akcí pro   
             veřejnost   

PR IROP PR OPŽP PR PRV PR OPZ 
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3.5.1. Investice do infrastruktury pro volný čas   
3.6.1. Investice do zdravotnických zařízení a dostupnosti  
            lékařské péče   
3.7.1. Podpora dostupnosti a kvality základních služeb  
            v regionu   
4.1.1. Podpora marketingu regionu a spolupráce  
            klíčových subjektů   
4.2.1. Podpora veřejné hmotné infrastruktury pro 
           cestovní ruch   
4.3.1. Investice do ochrany hmotného i nehmotného  
            kulturního dědictví   

 

3.8.3. Integrovaný přístup napříč programovými rámci 

Důležitým prvkem jednotlivých operačních programů a jejich specifických cílů, ze kterých vychází 

jednotlivá opatření SCLLD, je jejich vzájemná provázanost. V procesu tvorby této strategie bylo na 

všechny OP nahlíženo jako na komplexní celek. Pro představu o integraci cílů jednotlivých opatření 

byla vybrána ta opatření, kde bylo identifikováno nejvíce průmětů s těmi ostatními.  

Tab. 40 Příklady integrovaného přístupu 

Operační program IROP PRV PRV OPZ 

Specifický cíl / 
fiche operačního 
programu 

1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem 

dopravy 

10. Neproduktivní 
investice v lesích 

4. Lesnická 
infrastruktura 

3. Slaďování rodinného 
a profesního života 

Opatření SCLLD 

2.2.2. Podpora 
bezpečnosti a 

komfortu nemotorové 
a hromadné dopravy 

1.4.4. Podpora 
neprodukčních funkcí 

lesů 

1.4.1. Investice do sítě 
lesních cest 

1.1.3. Podpora 
prorodinných opatření 

Integrovaný 
přístup 

Cíle IROP na podporu udržitelných forem dopravy integrují více cílů IS MAS. 
1) Podpora nemotorových forem dopravy, jako je například budování cyklostezek, zvýší atraktivitu 

regionu, což bude znamenat přínos pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu (například 
ubytování, což je vhodná aktivita například pro rodiče s malými dětmi i pro mladší seniory). 

2) Efekt zatraktivnění obce může navíc pomoci propojení s OP PRV zaměřené na neproduktivní 
investice v lesích a na rozvoj lesnické infrastruktury, kdy souběžně s cyklostezkou či v návaznosti na 
ni vzniknou v lesích další atraktivní cesty a místa pro návštěvníky  regionu. 

3) Investice do udržitelných forem dopravy může mít pozitivní dopad také na lepší dostupnost 
pracovních příležitostí v regionu, což bude mít pozitivní dopad opět především na rodiny s dětmi. 
Projekty z oblasti dopravy mohou být spolufinancovány ze zdrojů OPZ určených na slaďování 
rodinného a profesního života. 

4)Vedlejším efektem vybudování nového chodníku může být propojení centra města s jeho 
periferií, což můře mít pozitivní vliv na sociální začleňování. Je známo, že prostorové vyloučení je 
jeden z faktorů sociálního vyloučení - opatření na propojení sociálně vyloučených lokalit s 
nevyloučenými částmi obce umožní lepší dostupnost služeb, usnadní docházku do školy i do 
zaměstnání. Je zde tedy zřejmá další vazba na dostupnost služeb pro sociální začleňování. 
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Operační 
program 

IROP IROP OPZ OPZ 

Specifický cíl / 
fiche operačního 
programu 

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 

inkluzi 

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnost 

infrastruktury pro 
vzdělávání a 

celoživotní učení 

2. Sociální služby a 
sociální začleňování 

1. Podpora 
zaměstnanosti 

Opatření SCLLD 
3.2.1. Podpora 

infrastruktury pro 
sociální služby 

3.3.1. Investice do 
kapacit a modernizace 

vybavení škol všech 
stupňů 

3.2.2. Podpora aktivit 
v rámci sociálních 
služeb a sociálního 

začleňování 

1.1.2. Zakládání a 
rozšiřování činností 
sociálních podniků 

Integrovaný 
přístup 

Výše uvedená opatření směřují ke zvyšování kvality veřejných služeb a jejich zázemí, vč. služeb 
sociálních, cíle zaměřené na prevenci sociálního vyloučení a opatření vedoucí k podpoře 
zaměstnanosti. Příkladem projektu, který integruje všechny cíle, je komunitní centrum, kde bude 
probíhat pracovní poradenství, mentoring, kurzy dalšího vzdělávání společně se službami péče o 
předškolní děti a zařízením pro zájmové vzdělávání dětí. Díky popsanému propojení výše uvedených 
opatření lze na realizaci takového projektu zajistit vícezdrojové financování, které pokryje investiční 
náklady spojené s vybudováním takového místa, osobní náklady a náklady na měkké aktivity. 

 

Operační 
program 

PRV IROP OPZ OPZ 

Specifický cíl / 
fiche operačního 
programu 

7. Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských 
činností 

2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 

4. Sociální podnikání 
1. Podpora 

zaměstnanosti 

Opatření SCLLD 
1.2.1. Modernizace 

nezemědělského 
podnikání 

1.1.1. Investice do 
zázemí sociálních 

podniků 

1.1.2. Zakládání a 
rozšiřování činností 
sociálních podniků 

3.1.1. Podpora 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

Integrovaný 
přístup 

Příkladem projektu, který integruje cíle výše zmíněných opatření je založení či modernizace 
minipivovaru, který bude fungovat jako sociální podnik. Proces vybudování technického zázemí 
pokryjí intervence z PRV i z IROP.  Údržba památky a provoz pivovaru, prodej piva a další 
přidružené aktivity mohou být financovány z OPZ 

 
 

Operační 
program 

PRV PRV IROP OPZ 

Specifický cíl / 
fiche operačního 
programu 

2. Investice do 
zemědělských 

podniků 

3. Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů 

2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 

4. Sociální podnikání 

Opatření SCLLD 
1.3.1. Modernizace 

zemědělského 
podnikání 

1.3.2. Modernizace 
zpracování 

zemědělských 
produktů 

1.1.1. Investice do 
zázemí sociálních 

podniků 

1.1.2. Zakládání a 
rozšiřování činností 
sociálních podniků 

Integrovaný 
přístup 

Cílem tohoto opatření je podpořit know- how malých a středních podniků z oblasti zemědělství a 
lesnictví. Tato podpora může přispět k navýšení pracovních míst ve zmiňovaných odvětvích. Kromě 
toho může také pomoci s přechodem na sociální podnikání, zemědělské podniky na venkově jsou 
často významnými zaměstnavateli osob se sníženým pracovním uplatněním. Toto opatření tak může 
být navázáno též na prostředky z OPZ i IROP určených na rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání- vždy v případě, kdy příjemce podpory deklaruje a splní podmínky sociální 
podniku. 
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Operační 
program 

IROP PRV OPZ OPZ 

Specifický cíl / 
fiche operačního 
programu 

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 

inkluzi 

7. Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských 
činností 

1. Podpora 
zaměstnanosti 

4. Sociální 
podnikání 

Opatření SCLLD 
3.2.1. Podpora 

infrastruktury pro 
sociální služby 

1.2.1. Modernizace 
nezemědělského 

podnikání 

3.1.1. Podpora 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

1.6.1. Posilování 
přirozených 

funkcí krajiny 

Integrovaný 
přístup 

Tam, kde chybí, nebo nejsou dostatečně kvalitní služby vedoucí k sociální inkluzi, by mohlo 
pomoci zajištění těchto služeb podnikatelsky. Předmětem nově založeného podniku by bylo 
například být vybudování a provozování domu s pečovatelskou službou nebo služeb pro seniory 
v domácnosti. Celý podnik by mohl fungovat jako sociální, část financování by bylo v tom případě 
možné zajistit skrze prostředky z OPZ na podporu sociálního podnikání a vzhledem k navýšení 
počtu pracovních míst, které by v případě takových služeb bylo ve venkovském regionu 
významné, pak i z OPZ Podpora zaměstnanosti. 

 

 

Operační 
program 

OPZ IROP OPZ 

Specifický cíl / 
fiche operačního 
programu 

3. Slaďování rodinného a 
profesního života 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnost 
infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 
1. Podpora zaměstnanosti 

Opatření SCLLD 
1.1.3. Podpora 

prorodinných opatření 

3.3.1. Investice do kapacit a 
modernizace vybavení škol 

všech stupňů 

3.1.1. Podpora 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

Integrovaný 
přístup 

Cílem opatření je vytvořit dostatek možností a kapacit pro hlídání dětí a péče o ně a to za účelem 
snazšího pracovního zapojení jejich rodičů na trh práce. Opatření je provázáno cíli SCLLD 
zaměřenými na zvyšování zaměstnanosti v regionu a dále s cíli, které se týkají zlepšování kvality 
a kapacit vzdělávací soustavy a její infrastruktury na území MAS. Příkladem projektů může být 
zakládání alternativních školek fungujících v režimu dětských skupin (montessori, lesní školky.), 
jeslí, komunitních škol pro děti v režimu domácího vzdělávání. Taková opatření umožní návrt 
rodičům na trh práce i tam, kde jsou státní školky plné nebo dostatečně kvalitní. Kromě toho 
přinesou práci dalším osobám v regionu, často také matkám na RD, absolventům či 
absolventkám pedagogických škol, mladším osobám v důchodovém věku.  
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Operační program IROP OPZ PRV 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

2.2 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

4. Sociální podnikání 
7. Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

Opatření SCLLD 
1.1.1. Investice do zázemí 

sociálních podniků 
1.1.2. Zakládání a rozšiřování 
činností sociálních podniků 

1.2.1. Modernizace 
nezemědělského 

podnikání 

Integrovaný přístup 

Cílem opatření je na území MAS podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, jakožto 
důležitých aktérů při řešení problému sociálního vyloučení na trhu práce, popř. dalších 
sociálních a environmentálních problémů. Opatření je provázáno na cíle zaměřené na rozvoj 
místí ekonomiky z lokálních zdrojů a na podporu malého a středního podnikání. Pokud jde 
pro projekty financované přes MAS z ESF, aktivity v rámci tohoto opatření mohou být 
provázány na podporu z OPZ a to v oblasti sociálního podnikání. Z PRV může být toto 
opatření navázáno  na podporu nezemědělských činností (malé a střední podnikání) - vždy v 
případě, kdy příjemce podpory deklaruje a splní podmínky pro sociální podniky  

 

 

Operační program IROP PRV OPŽP 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

1.3 Zvýšení připravenosti k 
řešení a řízení rizik a 

katastrof 

8. Zavádění preventivních 
protipovodňových opatření v 

lesích 

4.3. Posílit přirozené 
funkce krajiny 

Opatření SCLLD 
2.7.2. Zlepšování 

schopnosti reakce na 
mimořádné události 

1.4.3. Posilování ekologické 
stability lesů 

1.6.1. Posilování 
přirozených funkcí krajiny 

Integrovaný přístup 

Společný cíl jmenovaných opatření spadajících do různých operačních programů je reakce na 
vodní a větrnou erozi, nedostatek sídelní zeleně v intravilánech obcí, změny klimatu a 
předcházení negativním důsledkům těchto jevů. Lze realizovat projekt, který má přesah 
napříč operačními programy a proto je možné zajistit též vícezdrojové financování napříč 
operačními programy. 

 

 

Operační program PRV PRV 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

4. Lesnická infrastruktura 
11. Investice do lesnických technologií a 

zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 
a uvádění na trh 

Opatření SCLLD 1.4.1. Investice do sítě lesních cest 
1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 

hospodářství a navazujících oborů 

Integrovaný přístup 

Výše zmíněné fiche integrují nutné podmínky pro rozvoj lesnických podniků v regionech. 
Lesnická infrastruktura zahrnuje například obnovu a výstavbu lesních cest, modernizace pak 
investici do vybavení na zpracování lesnických produktů. Stranou nesmí zůstat aktivity 
vedoucí k uvedení produktů na trh. 

 




