
ROZDĚLENÍ PŘIDĚLENÉ ALOKACE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ 

1. IROP – investiční náklady 

 Do 31. 12. 2017 vyčerpat 27% 

 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – bezpečná doprava (chodníky), terminály, 

cyklodoprava 

 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pro JPO II. a III. Kategorie v ORP 

Bystřice n. P., Tišnov –  nákup vybavení, drobné stavební úpravy 

 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  - sociální služby, sociální 

bydlení v režimu de minimis (celkový počet podpor de minimis nesmí za předchozí 2 rozhodná 

období přesáhnout 500 000 EUR) 

 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
v režimu de minimis (celkový počet podpor de minimis nesmí za předchozí 2 rozhodná období 
přesáhnout 200 000 EUR) 

 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví – přes MAS 
pouze Deinstitucionalizace psychiatrické péče - dle nastavených podmínek nebude MAS 
implementovat  

 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – MŠ, ZŠ - 

Podpora vzdělávání v oblasti technických, přírodovědných a jazykových kompetencí = 

učebny 

 SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – dle 
nastavených podmínek nebude MAS implementovat 

 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – územní studie, 

regulační plány 

Opatření Alokace v tis. Kč Míra podpory 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 22 607,00 95% 

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 3 700,00 95% 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi  

11 800,00 95% 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání 

2 300,00 95% 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 
služeb a péče o zdraví 

0 95% 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

12 300,00 95% 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

0 95% 

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje 

750,00 95% 

CELKEM 53 457,00  

 



2. PRV – investiční náklady 

 Do 31. 12. 2017 musí být zazávazkováno 50% 

 1. Předávání znalostí a informační akce – není zájem, MAS nebude implementovat 

 2. Investice do zemědělských podniků – investice do zemědělských staveb a technologií, 
zařízení a strojů pro živočišnou a rostlinnou výrobu 

 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - modernizace strojního vybavení, 
rozšíření či vybudování prostor pro zpracování produktů a farmářské prodejny 

 4. Lesnická infrastruktura – lesní cesty, obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení (např. mosty, propustky, brody, příkopy, svodnice, trativody, výhybny, 
obratiště, zábradlí i dopravní značky) 

 5. Zemědělská infrastruktura – polní cesty, obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení (např. mosty, propustky, brody, příkopy, svodnice, trativody, výhybny, 
obratiště, zábradlí i dopravní značky) - musí být realizovány na území, kde byly dokončeny 
pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce 

 6. Pozemkové úpravy – odbahnění rybníka, protipovodňová opatření atd. (realizace 
společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav) -
realizaci plánů společných zařízení - 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 

 7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – nákup technologií, 
strojů a techniky, vozidel modernizace či rozšíření provozoven a výrobních prostor 
mikropodniků a živnostníků 

 8. Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích – úprava vodního režimu 
v lesích, retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody atd.  

 9. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - není zájem, MAS nebude 
implementovat 

 10. Neproduktivní investice v lesích – rozhledny, naučné stezky, mobiliář, studánky, 
běžecké trasy, odpočinková stanoviště, opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, 
např. mostky, lávky, zábradlí 

 11. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 
uvádění na trh – lesní technika - pro žadatele, kteří vlastní min. 3 ha lesa 

 12. Sdílení zařízení a zdrojů - není zájem, MAS nebude implementovat 

 13. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů - není zájem, MAS nebude implementovat 

 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (realizátor pouze MAS) - spolupráce MAS 
rámci destinace Koruna Vysočiny na propagaci, pokračování v projektu obnovy studánek, 
spolupráce MAS v rámci kraje Vysočina na podpoře regionálního značení Vysočina – 
regionální produkt včetně podpory regionálních výrobců či projekt na sdílení zkušeností, 
příkladů dobré praxe a vzdělávání, mezinárodní spolupráce s MAS atd.  

 Začátkem února se uskutečnila schůze pracovní skupiny k PRV - navýšení celkové alokace 
PRV o 12,5% - 3,9 mil Kč (35 745,69 tis. Kč) a navýšení projektů spolupráce o 114 % -                      
1,7 mil. Kč. (3 219 tis. Kč) → změny od roku 2018 (možné přidání také oblasti občanská 
vybavenost a kulturní dědictví).  



Opatření/článek Alokace v tis. Kč Míra podpory 

1. Předávání znalostí a informační akce 0 85% 

2. Investice do zemědělských podniků  5 000,00 
40% +10% LFA +10% mladý 

zemědělec 

3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

3 000,00 
40% 

45% malý podnik (výstupem procesu 

je produkt neuvedený v příloze I Smlouvy) 

4. Lesnická infrastruktura 2 000,00 80% 

5. Zemědělská infrastruktura 500,00 80% 

6. Pozemkové úpravy 2 000,00 až 100% 

7. Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

10 200,00 45% malý podnik 

8. Zavádění preventivních protipovodňových 
opatření v lesích 

2 000,00 až 100% 

9. Investice do ochrany melioračních a 
zpevňujících dřevin 

0 50% 

10. Neproduktivní investice v lesích 3 500,00 až 100% 

11. Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů 

3 645,69 50% 

12. Sdílení zařízení a zdrojů 0 45% 

13. Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

0 45% malý podnik 

CELKEM 31 845,69  

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  1 519,00 90 % 

3. OPZ – neinvestiční náklady (mzdové a další provozní výdaje) 

 1. Podpora zaměstnanosti – rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, podpora vytvoření 
nového pracovního místa 

 2. Sociální služby a sociální začleňování - podpora činnosti zařízení poskytujících sociální 
služby dle zákona i mimo režim zákona o soc. službách, komunitních center 

 3. Slaďování rodinného a profesního života – prorodinná opatření - školní družiny, kluby, 
DDM, příměstské tábory, firemní dětské skupiny 

 4. Sociální podnikání – podpora vzniku a rozvoj činnosti sociálních podniků  

Opatření Alokace v tis. Kč Míra podpory 

1. Podpora zaměstnanosti 4 500,00 
85% podnikatelské subjekty 

95 % příspěvkové organizace, obce  
100% neziskové organizace, školy 

2. Sociální služby a sociální začleňování 5 000,00 
85% podnikatelské subjekty 

95 % příspěvkové organizace, obce  
100% neziskové organizace, školy 

3. Slaďování rodinného a profesního života 1 734,00 
85% podnikatelské subjekty 

95 % příspěvkové organizace, obce  
100% neziskové organizace, školy 

4. Sociální podnikání 2 000,00 
85% podnikatelské subjekty 

95 % příspěvkové organizace, obce  
100% neziskové organizace, školy 

CELKEM 13 234,00  



4. OPŽP  

 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny – výsadba na území CHKO Žďárské vrchy v extravilánu 

na orné půdě (vzhledem k nastaveným podmínkám možné snížení alokace na cca. 5 mil. Kč 

– riziko nevyčerpání) 

 

 

Opatření Alokace v tis. Kč Míra podpory 

4.3. Posílit přirozené funkce krajiny 5 000,00 85% 

CELKEM  5 000,00  

Snížení alokace z důvodu nastavených podmínek a rizika nečerpání o 2 546 tis. Kč 

Celková finanční alokace MAS 2016 – 2023 

k 21.1.2016 

OPERAČNÍ PROGRAM Alokace v tis. Kč 

IROP 53 457,00 

PRV ČR (na rozdělení) 31 845,69 

PRV ČR (projekty spolupráce) 1 519,00 

OPZ 13 234,00 

OPŽP 5 000,00 

CELKEM 105 055,69 

Celkem na rozdělení 103 536,69 
 


