
21.červen 2017, ŠtEpánov nad Svratkou

Členská sch]ze Mikroregionu BystUicko



PROGRAM

➢ UzavUená výzva PRV (1. výzvaě
▪ Shrnutí výzvy v číslech, grafech, mapách a výstupech
▪ Kde se nedočerpalo a jak to napravit?

➢ ůktuálnE bEžící výzvy IROP (1., 2. a 3. výzvaě
➢ Plánované výzvy

▪ Harmonogram výzev pro 2. polovinu roku 2017
▪ Harmonogram výzev na rok 2018

➢ Externí zpracovatele žádostí - upozornEní
➢ Dotazy, diskuze



UZůVTENÁ VÝZVů PRV Ě1. VÝZVůě



SHRNUTÍ FINůNČNÍCH ÚDůJ¥ 1. VÝZVY PRV

OpatUení / Fiche
Alokace 
výzvy

Požadovaná 
dotace od 

MAS

Zp]sobilé 
výdaje 

projekt]

Schválená 
dotace od MAS

Zp]sobilé 
výdaje 

schválených 
projekt]

7. Modernizace zemědělského 
podnikání 2 000 000 2 261 900 3 589 000 2 261 900 3 589 000

Ř. Modernizace zpracování 
zemědělských produktů 2 000 000 0 0 0 0

12. Modernizace 
nezemědělského podnikání 2 000 000 1 870 489 4 156 649 1 796 239 3 991 649

15. Zvyšování 
konkurenceschopnosti lesního 
hospodáUství a navazujících 

oborů

2 000 000 311 781 623 562 311 781 623 562

Celkem 8 000 000 4 444 170 8 369 211 4 369 920 8 204 211



GRůFICKÉ SHRNUTÍ FINůNCÍ V 1. VÝZVD PRV
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Porovﾐáﾐí alokaIe výzvy MAS a dotaIe sIhváleﾐé MAS 
ふuvádíﾏe proceﾐto vyčerpaﾐé alokaceぶ

Alokace výzvy Schváleﾐá dotace od MAS



GRůFICKÉ SHRNUTÍ FINůNCÍ V 1. VÝZVD PRV
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Porovﾐáﾐí požadovaﾐé dotaIe od MAS a dotaIe sIhváleﾐé od MAS 
ふuvádíﾏe proceﾐto fiﾐaﾐčﾐí úspěšﾐosti projektůぶ

Požadovaﾐá dotace od MAS Schváleﾐá dotace od MAS



SHRNUTÍ POČTU PROJEKT¥ 1. VÝZVY PRV

OpatUení / Fiche
Počet 

pUedložených 
projekt]

Počet 
schválených 

projekt]

Počet 
neschválených 

projekt]

Celkový počet 
konzultovaných 

projekt]

Procento 
úspEšnosti 

projekt]
7. Modernizace zemědělského 

podnikání 8 8 0 12 100,00%

Ř. Modernizace zpracování 
zemědělských produktů 0 0 0 1

12. Modernizace 
nezemědělského podnikání 9 8 1 16 88,89%

15. Zvyšování 
konkurenceschopnosti lesního 
hospodáUství a navazujících 

oborů

2 2 0 5 100,00%

Celkem 19 18 1 34



SHRNUTÍ ůLOKůCE ODČERPůNÝCH 
PROSTTEDK¥

OpatUení / Fiche
Celkem 

alokováno na 
Fichi

Vyčerpáno v 1. 
výzvE

Procento 
čerpání 

prostUedk]
7. Modernizace zemědělského podnikání 5 000 000 2 261 900 45,24%

Ř. Modernizace zpracování zemědělských 
produktů 3 000 000 0 0,00%

12. Modernizace nezemědělského podnikání 10 200 000 1 796 239 17,61%

15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 
hospodáUství a navazujících oborů 3 645 693 311 781 8,55%

Celkem 21 845 693 4 369 920 20,00%



PROCENTO ODČERPůNÝCH PROSTTEDK¥ CELKEM
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Porovﾐáﾐí Ielkové alokaIe MAS ﾐa vypsaﾐé FiIhe a vyčerpáﾐí 
prostředků po ヱ. výzvě

ふuvádíﾏe proceﾐto vyčerpaﾐé alokace po 1. výzvěぶ

Celkeﾏ alokováﾐo ﾐa daﾐé FiIhe Vyčerpáﾐo v ヱ. výzvě



SHRNUTÍ VÝSTUP¥ ĚINDIKÁTOR¥ě 1. VÝZVY PRV

OpatUení / Fiche
Slíbený počet 
podpoUených 

podnik]

NaplnEní 
indikátoru 
po 1. výzvE

Procento 
naplnEní 

indikátoru

Slíbený počet 
podpoUených 
pracovních 

míst

NaplnEní 
indikátoru 
po 1. výzvE

Procento 
naplnEní 

indikátoru
7. Modernizace zemědělského 

podnikání 3 8 266,67% 1 0,6 60,00%

Ř. Modernizace zpracování 
zemědělských produktů 2 0 0,00% 1 0,0 0,00%

12. Modernizace nezemědělského 
podnikání 5 8 160,00% 2 1,8 90,00%

15. Zvyšování 
konkurenceschopnosti lesního 

hospodáUství a navazujících oborů 2 2 100,00% 1 0,2 20,00%

Celkem 12 18 150,00% 5 2,6 52,00%



MůPů PODPOTENÝCH PROJEKT¥ 1. VÝZVY PRV



NEDOČERPůNÉ PROSTTEDKY 
Fiche 8 - Modernizace zpracování zemEdElských produkt]

➢ V této Fichi jsme nedostali žádnou Žádost o dotaci (a konzultovali 1) – bylo by dobré rozšíUit informace
mezi zpracovatele potravin ve Vašich obcích

➢ Dotace ve výši: 50% z celkových zp]sobilých výdaj] projektu (50% spoluúčast žadateleě

➢ PUíklad možných projekt] této Fiche:
• Pojízdná prodejna
• Stroje a zaUízení pro pekaUe, cukráUe, mlékaUe, výrobce krmiv

➢ Kdo m]že žádat?
• Zemědělský podnikatel
• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotUebu
• Výrobce krmiv nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

➢ O co m]že žádat?
1. PoUízení strojů, nástrojů a zaUízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků
2. Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
3. Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících pUi

zpracování s výjimkou odpadních vod
4. Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
5. Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu
6. PoUízení užitkových vozů kategorie N1 (do 3,5t – cena max. do 700 000 Kč) a N2 (3,5t – 12t – cena max. do 1 500

000 Kč – včetně pojízdné prodejny – chladících a mrazících jednotek)
7. Investice do zaUízení na ČOV ve zpracovatelském průmyslu



NEDOČERPůNÉ PROSTTEDKY 
Fiche 15 - Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodáUství a navazujících obor]

➢ V této Fichi jsme dostali pouze 2 Žádosti o dotaci (a konzultovali celkem 5) – bylo by dobré rozšíUit informace
mezi lesní hospodáUe ve Vašich obcích ĚpUípadnE relevantním žadatelem je i obec!)

➢ Dotace ve výši: 50% z celkových zp]sobilých výdaj] projektu (50% spoluúčast žadateleě

➢ Co budou realizovat žadatelé v rámci 1. výzvy PRV této Fiche: nákup štípače, nákup motorové a vyvětvovací pily,
oplocení lesní školky.

➢ Kdo m]že žádat?
▪ V pUípadě investic do techniky a technologií pro lesní hospodáUství: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýUi nebo vypůjčitelé)

lesů, kteUí jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, VŠ se školním lesním
podnikem, SŠ nebo učilišti se školním polesím, obcemi, PO zUízenými nebo založenými obcemi nebo kraji, dobrovolné
svazky obcí.

▪ V pUípadě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně: rovněž FO nebo PO poskytující služby v lesnictví (malý a
stUední podnik)

▪ V pUípadě technického vybavení dUevozpracujících provozoven: FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím
odvětví (malý nebo stUední podnik), obce a PO založené nebo zUízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

O co m]že žádat?
1. Stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, včetně pUibližování
2. Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
3. Stroje pro pUípravu půdy pUed zalesněním
4. Stroje, technologie, zaUízení a stavby pro lesní školkaUskou činnost
5. Stroje a zaUízení pro údržbu a opravy lesních cest
6. Mobilní stroje pro sortimentaci a poUez dUíví
7. Výstavba či modernizace dUevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení



NEDOČERPůNÉ PROSTTEDKY 
Fiche 15 - Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodáUství a navazujících obor]

➢ Další podmínky
• V pUípadě investic do techniky a technologie pro lesní hospodáUství musí žadatel hospodaUit podle platného

lesního hospodáUského plánu nebo podle pUevzaté platné lesní hospodáUské osnovy, a to na minimální
výměUe 3 ha

• Pouze stroje určené pro hospodaUení na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
• Pouze stroje a technologie šetrné k životnímu prostUedí, zejména z hlediska ochrany půdy
• Lesní školkaUská činnost: žadatel musí být evidován v systému evidence reprodukčního materiálu

➢ Cenové limity

Popis výdaje
Závazný pUehled 
maximálních cen 

poUizované technologie

Speciální lesnický traktor (SLKT) 5 000 000 Kč

Univerzální kolový traktor (UKT) pouze s lesnickou nástavbou* s maximálním výkonem 
motoru vyšším než 50 kW a provozní hmotností do 10 t

4 000 000 Kč

Malotraktor s prvky lesnické nástavby s maximálním výkonem motoru do 50 kW (včetně) 1 500 000 Kč

Kůň 100 000 Kč

Vyvážeč (forwarder) 5 000 000 Kč

Klanicový vyvážecí vlek za traktor (s hydraulickým jeUábem) 3 000 000 Kč

Stroje ke zpracování potěžebních zbytků (štěpkovače, drtiče, shrnovače, štípače, krátiče) 1 000 000 Kč



ůKTUÁLND BDŽÍCÍ VÝZVY IROP 
Ě1., 2. a 3. VÝZVůě



PTEHLED ůKTUÁLNÍCH VÝZEV

PROBLÉMY VYPLÝVůJÍCÍ ZE SOUČůSNÝCH VÝZEV:

➢ ObecnE napUíč všemi výzvami:
• Nízká pUipravenost projektů.
• Relativně vysoká administrativní zátěž (srovnatelná s individuálními výzvami IROP – MAS nemůže ovlivnit)
• MAS plánuje pUizpůsobit kritéria hodnocení dle parametrů očekávaných projektů.

➢ Výzva č. 1 – DOPRAVA:
• PUípravu projektu může zdržet jednání s památkáUi.

➢ Výzva č. 2 – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA:
• Kritéria hodnocení byla zvolena pUíliš pUísně, v pUíští výzvě chceme kritéria upravit na mírnější.
• Nemáme žádnou reakci na budování sociálních bytů, může se stát, že pUi změně strategie tuto aktivitu vypustíme.

➢ Výzva č. 3 – ŠKOLY:
• Větší počet škol (zejména malotUídky) o dotaci žádat nemohou kvůli pUísným podmínkám z Tídícího orgánu (MAS

nemůže ovlivnit)
• Zpoždění v hodnocení individuální výzvy IROP (školy neví, zda budou jejich podané projekty podpoUeny a zdráhají se

podat žádost o dotaci na MAS ve stejném nebo finančně méně náročném rozsahu)
• MAS omezila maximální způsobilé výdaje projektu na 3 mil., v pUíští výzvě navýšíme, protože víme aktuálně o

projektech, které by byly způsobilé a jsou na větší částky.

http://www.zubrizeme.cz/irop-1-vyzva-mas-zubri-zeme-doprava-i/
http://www.zubrizeme.cz/irop-2-vyzva-mas-zubri-zeme-socialni-infrastruktura-i/
http://www.zubrizeme.cz/irop-3-vyzva-mas-zubri-zeme-skoly-i/


PLÁNOVůNÉ VÝZVY



HůRMONOGRůM VÝZEV MůS Nů 2. POL. ROKU 2017

Číslo 
výzvy

OP

Program Název výzvy Výše alokaIe 
ﾐa výzvu

Předpokládaﾐý 
terﾏíﾐ vyhlášeﾐí 

výzvy

Předpokládaﾐé 
ukoﾐčeﾐí příjﾏu 

žádostí

4.

IROP

Investice do kapacit a modernizace 

vyHaveﾐí škol – (II.)
7 ﾏil. Kč

09/2017 11/2017

5.
IﾐvestiIe do kvality úzeﾏﾐího a rozvojového 

pláﾐováﾐí – (I.)
ヰ,Α5 ﾏil. Kč

6. IROP
Podpora Hezpečﾐosti a koﾏfortu 

ﾐeﾏotorové a hroﾏadﾐé dopravy – (II.)
ヱヰ ﾏil. Kč 10/2017 12/2017

1.

OPZ

Podpora prorodiﾐﾐýIh opatřeﾐí – (I.) ヱ,Α ﾏil. Kč
12/2017 01/2018

2.
Podpora aktivit v ráﾏIi soIiálﾐíIh služeH a 

soIiálﾐího začleňováﾐí – (I.)
5 ﾏil. Kč

1. OPŽP Posilováﾐí přirozeﾐýIh fuﾐkIí krajiﾐy – (I.) ン ﾏil. Kč 12/2017 01/2018



HARMONOGRAM VÝZEV MAS NA ROK ヲヰヱΒ
Číslo 
výzvy 

OP

Program Název výzvy Výše alokaIe ﾐa 
výzvu

Předpokládaﾐý 
terﾏíﾐ vyhlášeﾐí 

výzvy

Předpokládaﾐé 
ukoﾐčeﾐí příjﾏu 

žádostí

2. PRV

ModerﾐizaIe zeﾏědělského podﾐikáﾐí – (II.) ヲ ﾏil. Kč

02/2018 04/2018

KoﾐkureﾐIesIhopﾐá zeﾏědělská produkIe a 
potraviﾐářství – (II.)

ン ﾏil. Kč

ModerﾐizaIe ﾐezeﾏědělského podﾐikáﾐí – (II.) 5 ﾏil. Kč
Zvyšováﾐí koﾐkureﾐIesIhopﾐosti lesﾐího hospodářství 

a ﾐavazujíIíIh oHorů – (II.)
ヲ ﾏil. Kč

Posilováﾐí ekologiIké staHility lesů – (I.) ヲ ﾏil. Kč

7.

IROP

Podpora Hezpečﾐosti a koﾏfortu ﾐeﾏotorové a 
hroﾏadﾐé dopravy – (III.)

odhad Β ﾏil. Kč

04/2018 06/2018
8. Podpora iﾐfrastruktury pro soIiálﾐí služHy  - (III.) odhad ン ﾏil. Kč
9. IﾐvestiIe do kapaIit a ﾏoderﾐizaIe vyHaveﾐí škol – (III.) odhad ン ﾏil. Kč

10.
Zlepšováﾐí sIhopﾐosti reakIe ﾐa ﾏiﾏořádﾐé události –

(I.)
ン,Α ﾏil. Kč

3. OPZ Podpora zaﾏěstﾐaﾐosti a zaﾏěstﾐatelﾐosti – (I.) ヲ,ヲ ﾏil. Kč 07/2018 09/2018

Podzim, zima 201Ř/201ř, bude upravena SCLLD pro čerpání dotací v letech 201ř -2023



Externí zpracovatele žádostí – UPOZORNDNÍ!!
PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ISKP14+:
• týká se operačních programů: IROP, OPŽP, OP Zaměstnanost, OPVVV, OP PIK

➢ Doporučení pro žadatele:
• V pUípadE, že žádost o podporu za žadatele bude zpracovávat externí firma, mEl by mít

k žádosti o podporu pUidElen pUístup s rolí správce pUístup] i žadatel/pUíjemce projektu.

Externí firma by mEla mít roli zástupce správce pUístup].

• Uživatel, který žádost o podporu založil, je určen jako Správce pUístup] a následnE má
právo pUidElit/odebrat k dané žádosti dalším uživatel]m pUíslušné role → ﾏiﾐiﾏálﾐě
ﾏusí Hýt žadatel v ISKP14+ zaregistrováﾐ a žádost o podporu v systéﾏu založit.

• Pokud má žadatel vlastní elektronický podpis, doporučujeme mít u žádosti v ISKP14+

také roli signatáU - tlačítko PTÍSTUP K PROJEKTU Ěpodepisování pUedem definovaných
úkon] v rámci dané žádostiě a nedávát zmocnení externí firmE.

• POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+ (příloha Specifických pravidel u

každé výzvy) - kapitoly Stručné pUedstavení, Nová žádost o podporu, PUístup k projektu

• Edukační videa: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-

zadost/Edukacni-videa

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa


MůS ZUBTÍ ZEMD – PORůDENSKÉ MÍSTO 
ĚÚTEDNÍ DNY ů KONTůKTNÍ OSOBůě 

Jméno Funkce Telefon E-mail
Konzultace na 

poradenském místE

Ing. Jarmila 
Zemanová

Vedoucí 
manažer 
SCLLD

731 575 342
566 590 394

zubri.zeme@centrum.cz
zemanova@zubrizeme.cz

BystUice nad Pernštejnem

MůS ZubUí zemE, o.p.s.
Poradenské místo 

BystUice nad Pernštejnem

MůS ZubUí zemE, o.p.s.
Poradenské místo 

Nové MEsto na MoravE

www.zubrizeme.cz

mailto:zubri.zeme@centrum.cz
mailto:zemanova@zubrizeme.cz
http://www.zubrizeme.cz/


DDKUJEME Zů POZORNOST


