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PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ VE VÝZVÁCH MAS 
ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ



Přehled přijatých/schválených žádostí o podporu na MAS
v jednotlivých výzvách MAS v období od 02/2017 do 06/2018

Název výzvy MAS
Počet 

přijatých 
žádostí

Počet 
schválených 

žádostí

1. Výzva MAS Zubří země – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (I.) 4 4

2. Výzva MAS Zubří země – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (I.) 1 1

3. Výzva MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (I.) 3 3

4. Výzva MAS Zubří země – IROP – Investice do kvality územního a rozvojového plánování – (I.) 0 0

5. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (II.) 4 3

6. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy –
(II.) 1 1

Celkem výzvy IROP 13 12

Výzva č. 1 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (I.) 1 1

Výzva č. 2 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (I.) 0 0

Celkem výzvy OPZ 1 1

1. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 7 - Modernizace zemědělského podnikání 8 7

1. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 8 - Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 0 0

1. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 12 - Modernizace nezemědělského podnikání 9 6

1. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 15 - Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících 
oborů 2 2

2. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 7 - Modernizace zemědělského podnikání 40 13

2. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 8 - Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 4 4

2. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 11 - Podpora ekologické stability 0 0

2. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 12 - Modernizace nezemědělského podnikání 21 20

2. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 13 - Posilování ekologické stability lesů 0 0

2. výzva MAS Zubří země – PRV - Fiche 15 - Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících 
oborů 12 12

Celkem výzvy PRV 96 64

Celkem za všechny programy 110 77



Program Opatření SCLLD

Celková 
alokace 2014-

2020 
(tis. Kč)

Alokace 
vyhlášených

výzev (tis. Kč)

Počet 
vyhlášených 

výzev/ opatření

Aktuálně známé 
schválené 
prostředky 

dotace (tis. Kč)

IROP

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy 22 607,00 9 000,00 2 6 259,24

2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události 3 700,00 3 700,00 1 0

3. Podpora infrastruktury pro sociální služby 11 800,00 5 000,00 2 474,51

4. Investice do zázemí sociálních podniků 2 300,00 2 300,00 1 0

5. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů 12 300,00 12 164,30* 2 11 690,88

6. Investice do kvality územního a rozvojového plánování 750,00 750,00 1 0

Celkem IROP 53 457,00 32 914,30 9 18 424,63

PRV

7. Modernizace zemědělského podnikání 5 000,00 5 000,00* 2 4 996,48
8. Modernizace zpracování zemědělských produktů 3 000,00 3 000,00* 2 954,7
9. Investice do sítě lesních cest 2 000,00 nevyhlášeno
10. Opravy a budování sítě polních cest 500,00 nevyhlášeno
11. Podpora ekologické stability 2 000,00 2 000,00 1 0
12. Modernizace nezemědělského podnikání 10 200,00 7 000,00 2 6 456,65
13. Posilování ekologické stability lesů 2 000,00 2 000,00 1 0
14. Podpora neprodukčních funkcí lesů 3 500,00 nevyhlášeno

15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů 3 645,69 3 000,00* 2 2 744,24

16. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje 1 519,42 projekty spolupráce nerealizovány

Celkem PRV 33 365,11 22 000,00
2 výzvy / 

10 opatření
15 152,07

OPZ**

17. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 4 500,00 nevyhlášeno

18. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování 5 000,00 5 000,00 1 0

19. Podpora prorodinných opatření 1 734,00 1 734,00 1 827,04

20. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků 2 000,00 nevyhlášeno

Celkem OPZ 13 234,00 6 734,00 2 827,04

OPŽP

21. Posilování přirozených funkcí krajiny 7 546,00 nevyhlášeno

22. Protierozní opatření 3 000,00 nevyhlášeno

23. Sídelní zeleň 7 000,00 nevyhlášeno

Celkem OPŽP 17 546,00 0,00

CELKEM 117 602,11 61 648,30 13 34 403,74

* alokace výzev je přizpůsobena aktuálně známým čerpaným prostředkům a požadovaným prostředkům v souladu s metodikou MAS
** u OPZ je uvedena celková výše projektů včetně spoluúčasti žadatelů, u ostatních OP jde o čistou výši dotace



MAPA 
PODPOŘENÝCH 

PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ 
MAS ZUBŘÍ ZEMĚ



AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
MAS PRO IROP



MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 6.6.2018 tři výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu:

• 7. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na
mimořádné události – (I.)

• 8. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální
služby – (II.)

• 9. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do zázemí sociálních podniků –
(I.)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ pro všechny výše uvedené
výzvy: 31.7.2018 ve 12:00 hodin.

K vyhlášeným výzvám bude MAS ve dnech 9.-10.7.2018 pořádat semináře pro žadatele

Podrobné informace ke konání jednotlivých seminářů a podmínky pro získání dotace
naleznete na webových stránkách MAS: http://zubrizeme.cz/vyzvy-irop/

VYHLÁŠENÉ VÝZVY MAS PRO IROP –
DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO HASIČE, POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PODNIKY

http://zubrizeme.cz/vyzvy-irop/


PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ HARMONOGRAMY 
VÝZEV MAS DO ROKU 2020



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZEV MAS 
DO KONCE ROKU 2018

Číslo výzvy 
OP

Program Název výzvy
Výše alokace 

na výzvu

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí

3. PRV Podpora ekologické stability lesů – (II.) 2 000 000 Kč 07/2018 08/2018

3. OPZ Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.) 4 500 000 Kč 08/2018 09/2018

1. OPŽP Posilování přirozených funkcí krajiny – (I.) 7 546 000 Kč 09/2018 10/2018



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZEV MAS 
PRO ROK 2019

Číslo výzvy 
OP

Program Název výzvy
Výše alokace 

na výzvu

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí

4. PRV

Investice do sítě lesních cest – (I.)
Opravy a budování sítě polních cest – (I.)

Modernizace nezemědělského podnikání – (III.)
Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 

navazujících oborů – (III.)

7 100 000 01/2019 02/2019

2. OPŽP Protierozní opatření – (I.) 3 000 000 02/2019 05/2019

3. OPŽP Sídelní zeleň – (I.) 7 000 000 02/2019 05/2019

4. OPZ
Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního 

začleňování – (II.) 
5 000 000 03/2019 05/2019

10. IROP
Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné 
dopravy - aktivita Terminály a parkovací systémy – (III.)

5 400 000
03/2019 

(možné i dříve)
05/2019

11. IROP
Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné 

dopravy - aktivita Cyklodoprava – (IV.)
6 000 000

03/2019 
(možné i dříve)

05/2019

12. IROP
Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné 

dopravy - aktivita Bezpečnost dopravy  – (V.)
5 000 000

03/2019 
(možné i dříve)

05/2019

13. IROP Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) 5 000 000 03/2019 05/2019

14. IROP
Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech 

stupňů – (III.)
3 000 000 10/2019 11/2019



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZEV MAS 
PRO ROK 2020

Číslo výzvy 
OP

Program Název výzvy
Výše alokace 

na výzvu

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí

5. PRV

Podpora neprodukčních funkcí lesů – (I.)
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

(Čl. 20) – (I.)
Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje –

„PROJEKT SPOLUPRÁCE” - (I.) 

7 000 000 4/2020 5/2020

5. OPZ Podpora prorodinných opatření – (II.) 2 000 000 02/2020 03/2020



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZEV MAS 
PRO ROK 2021

Číslo výzvy 
OP

Program Název výzvy
Výše alokace 

na výzvu

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí

6. PRV

Modernizace zeměděského podnikání – (III.)
Modernizace nezeměděského podnikání – (IV.)

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
(Čl. 20) – (II.)

min. 
2 000 000

03/2021 04/2021



AKTIVNÍ POLITIKA MAS PRO ČERPÁNÍ 
DOTACÍ V REGIONU V JEDNOTLIVÝCH 

OPERAČNÍCH PROGRAMECH 



OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

(OPZ)



Pro koho jsou opatření OPZ určena: 
• obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, 

příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a 
vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Podporované aktivity míra dotace (pro obce) 95%
1. Podpora přípravy osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 
4. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 

Podporované cílové skupiny:
o Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu
o Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku
o Zaměstnanci
o Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence)
o Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence)
o Neaktivní osoby
o Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
o Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
o Propuštění zaměstnanci
o Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
o Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
o Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
o Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
o Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
o Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Hlaste projektové záměry ve výzvě OPZ - Zaměstnanost



• Výzva bude vyhlášena: 6.8.2018 – 3.10.2018
• Přibližné období realizace projektů: 1.1.2019 – 31.12.2021
• Jaké projekty lze podpořit:

– Co je dobré zvážit, pokud se chcete do výzvy přihlásit?
o Máte větší plochu zeleně (alespoň 2 ha) na území obce a nemáte nikoho, kdo by ji udržoval?
o Je na území Vaší obce někdo z cílových skupin (žena s končící MD, osoba evidovaná na ÚP) s

potenciálem zaměstnání na údržbu zeleně v obci?
o Jste ochotni a schopni financovat pracovní smlouvu na dobu neurčitou – financovanou první

3 roky z tohoto projektu?

• Co musíte udělat před projektem?
o Provést ústní šetření, co je důvodem nezaměstnanosti (nutnost dojíždění apod.) na území

Vaší obce
o Oslovit všechny nezaměstnané evidované na ÚP (nebo další z cílových skupin), pozvat je na

osobní jednání na OÚ, představit jim práci
o Rozmyslet si:

o na jaký úvazek byste chtěli danou osobu zaměstnat (preferujeme spíše částečné úvazky),
o co by přesně tato osoba dělala – v letním i zimním období
o jaké byste chtěli nakoupit další náčiní (traktůrek na sekání trávy) a pracovní pomůcky

• Co musíte doložit spolu s projektem?
o Prohlášení, že jste oslovili všechny nezaměstnané evidované na ÚP, pozvali je na osobní

jednání na OÚ, představili práci a pouze 1 z nich má o práci zájem
o Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou – každý měsíc chodí starostovi na e-

mail od ÚP, s údaji o nezaměstnanosti na území všech obcí okresu
o Mapa udržovaných ploch (zeleně) s propočtem jejich celkové plochy

Co vše a kdy musíte splnit, abyste mohli žádat?



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(OPŽP)



Pro koho jsou opatření OPŽP určena: 
• 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, FO podnikající, 
FO nepodnikající (pouze na protierozní opatření).

1. opatření OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN míra dotace 85%
• v červencovém čísle Zpravodaje Novoměstsko a Bystřicko by měla být uveřejněna žádost, aby

potencionální žadatelé na území MAS Zubří země hlásili do 31.8.2018 své projektové záměry
pro toto opatření

• Jaké projekty lze podpořit: výsadby na nelesní půdě (na orné půdě, zahradě, ovocných sadech,
trvalých travních porostech a ostatní ploše), zahrnující:

o založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
o zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků

podporujících ÚSES,
o liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova

krajinného prvku),
o výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Hlaste projektové záměry v opatřeních OPŽP



2. opatření OPŽP – PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ míra dotace 80%

• podpora opatření zamezujících vodní erozi
o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů,

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

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

• podpora opatření zamezujících větrné erozi
o obnova či zakládání větrolamů

3. opatření OPŽP – SÍDELNÍ ZELEŇ míra dotace 60%

• Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních
prvků a ploch

• Zastavěné území (omezeně i zastavitelné plochy mimo zastavěné území)
• Veřejná prostranství: parky, uliční stromořadí a aleje, veřejné zahrady a sady (upřednostňování

domácích druhů stromů před estetickou úpravou prostranství)

• podpora:
o zakládání nových prvků
o Obnova stávajících prvků (dosadba)
o Ošetřování stromů (řezy – prodloužení životnosti)

+ následná péče (3 roky po výsadbě dřeviny), trávníky, vodní prvky, pěšiny, mobiliáře

Hlaste projektové záměry v opatřeních OPŽP



INTEGROVANÝ 
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

(IROP)



1. opatření IROP - Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy
• oprávněným žadatelem (mimo jiné): obec
• Terminály a parkovací systémy (výstavba a modernizace přestupních uzlů veřejné dopravy mezi 

více než dvěma linkami pro 1 směr jízdy nebo různými druhy dopravy + parkovací systémy jako 
součást terminálu)

• Cyklodoprava (výstavba nových cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami)
• Bezpečnost dopravy  (rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší vč. mostních 

objektů)

MAS bude projednávat převedení finančních prostředků z opatření IROP, kde není čerpáno do:
2. opatření IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol
• oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší

odborné školy, obce, příspěvkové organizace apod.
• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích: v oblastech

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

3. opatření IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události
• oprávnění žadatelé: obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných

hasičů kategorie II a III (JPO II a III ze SO ORP : Tišnov (Nedvědice), Bystřice nad Pernštejnem
(Bystřice n. P, Dalečín, Dolní Rožínka, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Vír), Žďár nad Sázavou

• Projekt musí řešit alespoň jednu z následujících mimořádných událostí: sněhové srážky, masivní
námrazy, orkány a větrné smrště, extrémní sucho

• lze žádat na pořízení specializované techniky a na stavební úpravy stanic IZS / nákup budovy apod.

Hlaste projektové záměry v opatřeních IROP (míra dotace 95%)



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

(PRV)



1. opatření PRV - Investice do sítě lesních cest dotace 90 %
• Oprávnění žadatelé: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů,

kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s
právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem,
středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami
zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

• Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem
lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů).

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

• Alokace na celou MAS: 2 mil. Kč, indikátor: 2 km vybudovaných/zrekonstruovaných
cest

• Povinné přílohy:
– Vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru (vydává příslušná pobočka ÚHÚL)
– Projektová dokumentace od autorizované osoby s různými požadovanými parametry –

podle kategorie vybudované/zrekonstruované cesty
– Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává

správa národního parku nebo regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny)
– Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS,

kde je žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku bezprostředně zpřístupněného lesní
cestou, která je předmětem projektu

Hlaste projektové záměry v opatřeních PRV



2. opatření PRV - Opravy a budování sítě polních cest dotace 90 %

• Oprávnění žadatelé: obec, zemědělský podnikatel

• 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 (obce jako žadatelé mají vyjímku bez pozemkových úprav →
udržitelnost 10 let)

• Alokace na celou MAS: 0,5 mil. Kč, počet podpořených subjektů: 2

• Povinné přílohy:

– Projektová dokumentace od autorizované osoby odpovídající požadavkům ČSN 73
6109 Projektování polních cest

– Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na
MAS, kde je žadatel uveden jako vlastník pozemku bezprostředně zpřístupněného
polní cestou, která je předmětem projektu

– U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že
záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu
k posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Hlaste projektové záměry v opatřeních PRV



3. opatření PRV - Podpora neprodukčních funkcí lesů dotace 100%
• oprávnění žadatelé: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s

právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL
• opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek

pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba
herních a naučných prvků, fitness prvků

• opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory

• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,
• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

4. opatření PRV - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
dotace cca. 70%

• oprávněným žadatelem (mimo jiné) – obec, NNO
• stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství v centru obcí a výdaje na

parkové úpravy
• stavební úpravy a obnova KD, MŠ, družin, kmenových učeben malotřídek,

tělocvičny, klubovny, dětského hřiště

• lyžařské stezky, hippostezky a další tematické stezky

• stavební výdaje na obnovu a zhodnocení památkových budov, historických parků a
zahrad, výdaje na realizaci nově vzniklých výstavních expozic a muzeí s vazbou na
místní historii

Hlaste projektové záměry v opatřeních PRV



VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY STRATEGIE CLLD –
ZRUŠENÍ FICHE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA



VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY STRATEGIE CLLD –
ZRUŠENÍ FICHE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

• projednání zrušení Fiche s názvem Podpora ekologické stability Programového rámce Programu
rozvoje venkova (čl. 17, odstavec 1., písmeno c) – Pozemkové úpravy, Operace 19.2.1.), s celkovou
alokací ve výši 2 000 000 Kč

• MAS může provést zrušení Fiche až na základě výsledků střednědobé evaluace a zároveň po
vyhlášení dané Fiche minimálně v jedné výzvě MAS

• MAS musí rovněž prokázat, že změna byla veřejně projednána a že nejvyšší orgán souhlasí se
zrušením Fiche.

DŮVODY ZRUŠENÍ FICHE:
• Fiche byla vyhlášena v rámci 2. výzvy MAS pro PRV v období od 15.2.2018 do 28.3.2018 – ze strany

žadatelů nebyl zájem o danou Fichi (nebyla přijata žádná Žádost o dotaci)
• limitující podmínka pro oprávněné žadatele (obec/zemědělský podnikatel) -realizace společných

zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav – na území MAS má
schválený návrh pozemkových úprav jen hrstka obcí a ty o finanční podporu z dané Fiche neprojevili
v konečném důsledku zájem

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘESUN FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:
• Finanční prostředky určené pro danou Fichi ve výši 2 000 000 Kč předpokládáme převést do článku

20 Operace 19.2.1. - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, který bude
dodatečně zařazen do SCLLD jako nové opatření (MAS nedostane ovšem na zařazení nového
opatření dodatečně finance).
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