
 

KULATÝ STŮL PRO STAROSTY 

 
Možnosti financování projektů obcí v rámci  

Komunitně vedeného místního rozvoje 

 

UK Praha, Studijní středisko Dobruška 
 

19.2. 2015 

Projekt „ MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů “ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 



1) Stručný výklad pojmů 
 

2) Strategie Evropa 2020 
 

3) Možnosti financování projektů obcí v CLLD: 
 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 Program rozvoje venkova (PRV) 

 Operační program Zaměstnanost (OP Z) 
 

4) Možnosti financování ostatních projektů v CLLD – základní 

přehled možností 
 

5) Hlavní dotační možnosti pro města a obce z programů EU v 

období 2014-2020  

 

Obsah prezentace 



CLLD = Komunitně vedený místní rozvoj 

 je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do 

plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je nástrojem pro nalezení odpovědí na 

sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a 

úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a 

vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení 

místní kapacity pro rozvoj území.  
 

Komunitně vedený místní rozvoj: 

 se zaměřuje na konkrétní subregionální území,  

 je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a 

soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani 

veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých 

zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,  

 se uskutečňuje na základě SCLLD, 

 je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v 

místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci. 

 

Stručný výklad pojmů 



SCLLD = Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS, propojuje subjekty, 

záměry a zdroje 

 soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, Integrované strategie 

území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního 

plánu rozvoje území MAS  
 

Operační program / Program 

 základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro 

konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní 

cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém 

období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické 

oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o 

partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídící orgán 

daného programu vůči Evropské komisi.  

 

Stručný výklad pojmů 



Žádost o standardizaci MAS 

 základní předpoklad, po splnění bude vydáno Osvědčení o splnění standardů  
 

SCLLD MAS ke schválení 

 obsahuje popis území a zdůvodnění jeho výběru, analytickou, strategickou a 

implementační část a přílohy (vč. Osvědčení o splnění standardů) 

 programové rámce pro vybrané operační programy, které je možné zpracovat pro 

PRV, IROP, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí 

 po schválení rámců bude vydáno Prohlášení o akceptaci SCLLD a schvalovací 

proces ukončen podpisem Memoranda o realizaci SCLLD   

Žádost o financování provozních a animačních nákladů MAS 

 povinnou přílohou je Osvědčení o splnění standardů a Memoranda o realizaci 

SCLLD 

Žádost o animaci školských zařízení v území MAS pro OP VVV 

 není povinné, je na rozhodnutí každé MAS, povinnou přílohou je Osvědčení o 

splnění standardů  

 

 

Co musí MAS předkládat? 



 Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority:  
 

 

 

– Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.  
 

– Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější 

ekonomiku méně náročnou na zdroje.  
 

– Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou 

zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.  

 

 

Strategie EVROPA 2020 - priority 



 Evropská unie potřebuje vymezit úroveň, které by chtěla dosáhnout do 

roku 2020. Za tímto účelem Komise navrhuje následující hlavní cíle EU: 
 

 

– 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 
 

– 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, 
 

– v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně 

zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé), 
 

– podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 

10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně 

vzdělání, 
 

– počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. 

 

Strategie EVROPA 2020 – hlavní cíle 



 Komise předkládá sedm stěžejních iniciativ, které by se měly stát 

katalyzátorem pokroku v každém z prioritních témat: 
 

– „Inovace v Unii“ – zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování 

výzkumu a inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly 

výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa. 
 

– „Mládež v pohybu“ – posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění 

vstupu mladých lidí na pracovní trh. 
 

– „Digitální program pro Evropu“ – urychlení rozvoje vysokorychlostního 

internetu a využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky. 
 

– „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení hospodářského 

růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, 

větší využití obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a 

podpora energetické účinnosti. 

Strategie EVROPA 2020 – prioritní témata 



– „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení podnikatelského 

prostředí, zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a 

udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v 

celosvětovém měřítku. 

– „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ – modernizace 

pracovních trhů a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností v 

průběhu celého života za účelem zvýšení účasti na trhu práce a lepšího 

vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím 

mobility pracovních sil. 

– „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ – zajištění sociální a 

územní soudržnosti tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly 

ve velkém měřítku sdíleny a lidem postiženým chudobou a sociálním 

vyloučením bylo umožněno žít důstojně a aktivně se zapojovat do 

společnosti. 

Strategie EVROPA 2020 – prioritní témata 



 

 

Integrovaný regionální operační 

program (IROP) 

 

pro období 2014 - 2020 



Tematicky členěn do 4 prioritních os: 

 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 Komunitně vedený místní rozvoj 
 

- Nástroj CLLD lze využít v 7 specifických cílech IROPu: 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 

- Průměrná alokace na MAS vychází 56 mil. Kč/období 

- Z programu hrazeny přípravné, provozní a animační činnosti MAS 

- Kofinancování investic pod CLLD: 95% EFRR + 5% příjemce (týká se i 

MAS a jejich režijních nákladů) 

- Kofinancování obcí samostatně v IROPu: 85% EFRR + 5% státní 

rozpočet + 10% obce  

 

Základní informace o IROP 



Dílčí cíle: 

 posílit přepravní výkony veřejné dopravy,  

 snížit zátěže plynoucí z IAD,  

 rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním 

pohonem,  

 rozvinout a provázat IDS v silničním provozu ve městech a 

aglomeracích,  

 zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,  

 zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy,  

 zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,  

 využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil,  

 vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a 

cyklotras.  
 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  



Terminály: 

 Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných 

parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou 

dopravu (VHD) - tzv. systém Park and Ride (parkoviště pro osobní vozy s 

možností přestupu na VHD) včetně dalšího zázemí pro VHD,  

 vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem, výstavba 

návazných systémů Bike and Ride (prostor pro bezpečné uschování kola s 

možností přestupu na VHD);  

 v případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, B+R) je 

nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a 

využitelnosti pro podporu multimodality (využití VHD), 

 součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních teminálů, 

budov a na budovách.  

 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  



Telematika: 

 Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních 

dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu,  

 zavádění nebo modernizace informačních, řídících, dispečerských, rezervačních, 

odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu a systémů ITS 

podporujících přímou mobilitu, tzv. Door-to-Door mobility.  

 

Bezpečnost: 

 Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. 

bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé - 

přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou 

pohyblivostí nebo orientací).  

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  



Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice: 

 Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje 

paliv jako je elektřina, CNG a další, splňujících normu EURO 6 pro 

přepravu osob,  

 nákup trakčních vozidel městské dopravy (tramvaje trolejbusy) pro zajištění 

základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby.  

 Vozidla zohledňují specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou 

možností pohybu a orientace.  

 Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro 

přepravu osob za účelem zmírnění negativních dopadů v dopravě.  

 Podporují se projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v 

závazku veřejné služby.  

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  



Cyklodoprava: 

 Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a 

dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená 

automobilová doprava.  

 Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných 

řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.  

 Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů 

na kola, úschoven kol, odpočívadel, značení a dopravních značení.  

 Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby 

u cyklostezek a cyklotras.  

 

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce.  

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  



Typy příjemců: 

 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 ust. § 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 dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy dle zákona č. 

111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících  

 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  



Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 

začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce:  

 Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální (ústavní) péče v 

péči komunitní. Řízeně se ruší ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby.  

 Bude podporováno zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro 

poskytování komunitní péče, výstavba a zřizování nových či rekonstrukce 

stávajících zařízení (i pobytových).  

 Podpořen může být například domov se zvláštním režimem či domov pro 

osoby se zdravotním postižením. Předmětem projektu bude nákup objektu 

(domu či bytu), jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů.  

 Součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny, 

zaměřené na nácvik dovedností jejích uživatelů a získávání zkušeností s 

povinnostmi mimo domácnost. Sociálně terapeutická dílna se skládá z 

několika provozů, zaměřených na různé činnosti.  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Infrastruktura pro sociální služby:  

 Bude podporován 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.  

 Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení 

zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách 

(automobil, mobilní tiskárna, notebook), 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.  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Infrastruktura pro sociální služby:  

 Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení 

ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení 

stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro realizaci stávající 

sociální služby v nevyhovujícím prostoru, vybudování zázemí pro hygienický 

servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukce objektu a jeho adaptace 

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 skupiny, 

nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také 

rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce:  

 Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za 

účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit 

sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.  

 Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a 

veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní 

a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální 

začleňování.  

 Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty 

mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.  

 Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, 

pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, 

parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených 

sociálním vyloučením.  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce:  

Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:  

 veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů 

případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;  

 vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;  

 setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;  

 realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a 

zvyků dané komunity či krajové oblasti;  

 realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání 

kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny 

a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na 

trhu práce.  

Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu. 

Není podmínkou, aby příjemce podpory a realizátor byl registrovanou sociální 

službou, ale je nutné, aby předmětem jeho činnosti byla humanitární a sociální činnost 

nebo činnost přímo související se zaměřením specifického cíle.  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Sociální bydlení:  

 Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace 

pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.  

Parametry sociálního bydlení v IROP:  

 sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy 

určenými pro výstavbu budov pro bydlení,  

 sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez 

dalšího zařízení nábytkem,  

 sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,  

 v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,  

 sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin 

 podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin,  

 pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený 

ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.  

 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Sociální bydlení:  

 Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního 

a prostorově nesegregovaného bydlení, novou výstavbu sociálních bytů je vhodné 

doplnit dalšími nástroji sociální práce.  

Příklady projektů:  

 Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů v nesegregovaných intravilánech obcí.  

 Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými 

jednotkami.  

 Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.  

 Nákup nemovitosti (kolaudované pro bydlení nebo jiný účel – ubytovací zařízení, 

kanceláře, výroba), včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům 

se sociálními byty.  

 Nákup bytu v bytovém domě a jeho rekonstrukce pro účely sociálního bydlení 

(pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny apod.)  

 Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových 

jednotek (např. rozdělení větších bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních 

bytů.  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Podpora infrastruktury pro dostupnost sociální práce a rozvoj 

koordinace sociálních služeb:  

 

Podpora bude zaměřena zejména na:  

 modernizaci kontaktních center za účelem zajištění adekvátních prostor pro 

sociální práci a koordinaci sociálních služeb s cílem zvyšování jejich 

dostupnosti v obcích. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy a 

pořízeno vybavení;  

 rekonstrukci a vybavení stávajících prostor pracovišť sociální práce za 

účelem vytvoření podmínek pro komunikaci s občany se speciálními 

komunikačními potřebami s cílem posílit jejich integraci do společnosti;  

 pořízení nezbytného zázemí pro aktivní vyhledávání osob ohrožených 

sociálním vyloučením a klientskou práci s těmito osobami a pro zajišťování 

dostupnosti sociálních a dalších služeb v obci v rámci komunitního 

plánování.  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Doplňková aktivita:  

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 

budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných 

projektů.  

 

Typy příjemců – sociální bydlení:  

 obce  

 nestátní neziskové organizace  

 církve  

 církevní organizace  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Typy příjemců – 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  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků:  

 Jedná se o podporu aktivit, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám 

ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 

Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou 

realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. 

 IROP bude podporovat nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které 

vytvoří podmínky pro sociální podnikání.  

 Podpora nemůže být chápana jako dotace na zřízení pracovních míst pro 

znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných 

podnikatelských aktivit, v rámci nichž bude nadále ověřován a rozvíjen koncept a 

principy sociálního podnikání.  

 Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Způsobilé 

výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. 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. 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání  



Vznik nového sociálního podniku:  

 Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální 

podnik. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické 

potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro 

znevýhodněné zaměstnance.  

 Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových 

skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve 

svých zakládacích dokumentech. 

Rozšíření kapacity podniku:  

 Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při 

rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby 

cílových skupin.  

 Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření 

kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. 

Vždy musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných 

cílových skupin, vzroste počet zaměstnaných osob z cílových skupin.  

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání  



Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání:  

 Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a 

zároveň splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová 

podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb. 

Typy příjemců:  

 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  

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání  



Specifická kritéria přijatelnosti:  
 

Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:  

 Sociální prospěch  

- podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z 

celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin,  

- vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do 

rozhodování.  

 Ekonomický prospěch  

- zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku.  

 Environmentální a místní prospěch  

- uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, 

zohledňuje environmentální aspekty.  
 

Identifikace hlavních cílových skupin: 

 osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením  

 osoby se zdravotním postižením  

 

 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání  



Specifická kritéria přijatelnosti:  
 

 

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:  
 

 rozšíření nabízených produktů a služeb,  

 rozšíření prostorové kapacity podniku,  

 zavedení nových technologií výroby,  

 zefektivnění procesů v podniku,  

 zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.  

 

 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání  



Zvýšení kvality vysoce specializované péče:  

 Do IROP je s ohledem na vysokou morbiditu a mortalitu a socioekonomické 

dopady onemocnění, zahrnuta podpora nově definovaných center vysoce 

specializované péče v oborech perinatologie a onkogynekologie.  

 Centra vysoce specializované péče jmenovitě určují Věstníky MZd. K 

onkogynekologické péči se vztahují Věstníky č. 3/2013 a 3/2014, k perinatologické 

péče Věstníky č. 7/2013 a č. 2/2014. Síť je navržena a vytvořena tak, aby její 

dostupnost byla ve všech regionech stejná.  

 Realizace projektů spočívá v pořízení technologií a přístrojového vybavení vycházející 

ze standardu uvedeného ve Věstnících MZd a definovaného odbornými lékařskými 

společnostmi.  

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 



Zvýšení kvality návazné péče:  

 Poskytovatelem návazné péče je ten, který pacienty referuje pracovišti vysoce 

specializované péče přímo, nebo ke kterému jsou přímo referováni pacienti z 

pracovišť vysoce specializované péče.  
 

Parametry návazné péče definuje Koncepce návazné péče MZd:  

 je poskytována pacientovi před tím, než mu byla poskytnuta péče vysoce specializovaná; 

zdravotní stav pacienta vyžaduje péči vysoce specializovanou a je proto referován 

specializovanému pracovišti národní sítě poskytovatelů péče; do této skupiny patří 

především péče preventivní, diagnostická, dispenzární a v menší míře léčebná ve 

formě ambulantní a lůžkové;  

 pacientovi je poskytována po absolvování vysoce specializované péče, kterou jeho 

zdravotní stav dále nevyžaduje; do této skupiny patří především péče léčebná a 

léčebně rehabilitační, převážně v lůžkové formě;  

 péče, pro kterou návaznost na vysoce specializovanou péči definuje Věstník MZd 

(péče v centrech perinatologické intermediární péče navazují na vysoce 

specializovanou perinatologickou péči, viz článek 6 Věstníku č. 7/2013).  

 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 



Zvýšení kvality návazné péče:  

 Realizace projektů bude spočívat v pořízení technologií a přístrojového vybavení 

potřebného pro péči v podpořeném oboru.  

 

Příklady projektů:  

 Příkladem oboru, který předchází vysoce specializované onkologické péči, je např. 

urologie, jejíž podpora může spočívat v modernizaci diagnostických přístrojů typu 

ultrazvuky, tomografy, endoskopy, RTG.  

 V případě podpory oboru, který následuje po vysoce specializované péči, typicky 

rehabilitační a fyzikální medicína, půjde o modernizaci vybavení v podobě 

antidekubitních matrací, rehabilitačních přístrojů jako jsou motodlahy nebo 

terapeutické chodníky, případně ergoterapeutické konzole.  

 Příkladem podpory souvisejících činností a metod, které jsou součástí návazné 

péče, je modernizace laboratorní diagnostiky, a to pořízením kultivačních přístrojů, 

centrifug, digestoří.  

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 



Deinstitucionalizace psychiatrické péče :  

 Cílem podpory je zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou 

organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných 

do společnosti.  

 Podpora je realizována deinstitucionalizací psychiatrických nemocnic pořízením 

vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro 

poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené 

ambulance apod.) a zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro 

dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných 

nemocnicích).  

 Rekonstrukce se v těchto případech týká existující infrastruktury, která bude 

využívána k poskytování komunitní nebo neinstitucionální péče. Intervence na 

podporu rozvoje komunitních služeb, deinstitucionalizace péče a destigmatizace 

společnosti umožní a podpoří transformační změny v systému psychiatrické péče.  

 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 



Deinstitucionalizace psychiatrické péče :  

 Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro poskytování psychiatrické péče v 

centrech duševního zdraví, v psychiatrických ambulancích a v psychiatrických 

odděleních nemocnic.  

 Centra duševního zdraví poskytují např. služby mobilních asertivních týmů, terénní 

služby v domácím prostředí pacientů, krizová centra, denní stacionáře a denní 

centra.  

 V případě akutních psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic bude zřizována 

akutní lůžková péče a doléčovací denní stacionáře.  

 Podpora může dále spočívat ve vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními 

technologiemi a nábytkem. V případě mobilních týmů půjde o rovněž o pořízení 

automobilů pro poskytování služeb v terénu.  

 Nebudou podporovány investice do infrastruktury dlouhodobé lůžkové péče v 

psychiatrických nemocnicích.  

Doplňková aktivita:  Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v 

okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady.  

 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 



Typy příjemců:  

 příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR  

 kraje  

 organizace zřizované nebo zakládané kraji  

 obce  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 

372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních  

 nestátní neziskové organizace  

 dobrovolné svazky obcí  

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

 

 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 



Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení 

péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol:  

 Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné 

kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, 

kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení 

rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či 

stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy 

venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).  

 Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a 

venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního 

vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 

vyloučeným osobám.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení 

péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol:  
 

Příklady projektů: 

 Rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy za 

účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání (prokazatelný převis poptávky) a 

umožnění zapojení rodičů na trh práce. Během realizace projektu budou formou 

přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení a SVP s cílem posílit integraci 

žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, zařízení péče o děti či 

dětské skupiny (např. rozšíření šatny a společných prostor – jídelny). Jako 

doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního prostranství.  

 Rekonstrukce nevyhovujících prostor objektu, který slouží MŠ a ZŠ. Cílem je 

vybudování vhodného zázemí pro nové třídy MŠ, výuku polytechnického vzdělávání a 

zázemí pro zajištění provozu předškolního vzdělávání pro děti do 6 let. Bude 

realizováno prostřednictvím nezbytných stavebních úprav a pořízení vybavení pro 

provoz MŠ a výuku polytechnického vzdělávání žáků ZŠ.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách:  
 

 Stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostupnosti kvalitního 

základního vzdělávání ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto 

kapacit, zejména v zázemí velkých měst a dalších místech se vzrůstající populací a 

ekonomickým růstem. Rozšiřování základních škol mimo vazbu na následující 

klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze v ORP se sociálně 

vyloučenou lokalitou.  

 Stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, pořízení vybavení pro 

zajištění rozvoje žáků v odborných i přenositelných klíčových 

kompetencích:  

- v oblastech komunikace v cizích jazycích,   

- a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

- a schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 

sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách:  
 

 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 škol a připojení k internetu - rozvoj vnitřní 

konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.  
 

Příklady projektů:  

 Modernizace odborné učebny fyziky a chemie ZŠ za účelem zajištění adekvátních 

prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny 

nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení.  

 Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření 

podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit 

integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně 

přístavby a pořízeno potřebné vybavení.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší 

odborné vzdělávání:  
 

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje odborných i 

přenositelných 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 v 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.  

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu - rozvoj vnitřní 

konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší 

odborné vzdělávání – příklady projektů:  
 

 Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality výuky a 

připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu 

práce. Součástí projektu budou stavební úpravy učeben (částečná změna vnitřní dispozice, nákup a 

instalace strojů pro praktickou výuku - CNC obráběcí stroj). Do realizace projektu může být jako 

partner zapojen zástupce regionálních zaměstnavatelů v oblasti strojírenství a garant odborné 

stránky praktické výuky.  

 Zkvalitnění výukového zázemí střední školy technické prostřednictvím modernizace prostor pro 

výuku technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny, pořízením nového vybavení 

učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení.  

 Projekt modernizace školního statku je zaměřený na stavební úpravy a modernizaci vybavení 

hospodářských stavení a objektů přidružené zemědělské výroby, kde probíhá výuka odborné praxe a 

praktických cvičení pro studenty zemědělských oborů. Cílem projektu je zvýšení kvality výuky a tím 

i zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.  

 Zkvalitnění výukového zázemí centra odborného vzdělávání (střední škola s technickým nebo 

přírodovědným odborným zaměřením s komplexní oborovou nabídkou). Škola se nachází v několika 

různých budovách, které organizačně či technicky nevyhovují komplexnímu pojetí vzdělávání. 

Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících prostor a přístavbu či výstavbu nových, jejich vybavení 

nábytkem a v nezbytném rozsahu didaktickou a přístrojovou technikou.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání:  
 

 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.  
 

Příklady projektů:  

 Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o 

zaměstnání v režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního 

vzdělávání dospělých. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí účastníků 

celoživotního vzdělávání pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou 

provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení vybavení.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 

mládeže:  
 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje odborných i 

přenositelných klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:  

 v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

 a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

 a schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a 

potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce;  

Součástí projektu je podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a 

učeben, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro 

děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 

vyloučeným osobám.  

Příklady projektů:  Stavební úpravy prostor pro výuku kroužku modelářů s cílem rozvoje 

klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro 

jejich budoucí zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy 

místnosti a pořízení vybavení.  

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Doplňkové aktivity:  
 

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 

budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.  
 

Typy příjemců:  

 zařízení péče o děti do 3 let  

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 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  

 organizační složky státu  

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 

Územní dimenze pro ZŠ, SŠ, VOŠ bude stanovena v akčních plánech rozvoje vzdělávání.  

(KAP = krajský akční plán, MAP = místní akční plán – jedná se o využití MAS) 

 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 



Revitalizace souboru vybraných památek:  

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek:  

 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,  

 památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO,  

 národních kulturních památek k 1.1.2014,  

 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (Indikativní 

seznam NKP k 1.1.2014).  
 

Příklady projektů:  Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, 

plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek:  

 zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,  

 odstraňování přístupových bariér,  

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,  

 restaurování památek,  

 budování nových a rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů (stavební úpravy, vybavení),  

 obnova parků a zahrad u souborů památek,  

 modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického 

zázemí.  
 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví  



Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 

zpřístupnění:  
 

Projekty budou zaměřené na:  

 zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů,  

 restaurování sbírkových a knihovních fondů,  

 zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,  

 odstraňování přístupových bariér,  

 digitalizace sbírek a knihovních fondů,  

 zabezpečení a osvětlení objektů,  

 budování nových a rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů (stavební úpravy, 

vybavení),  

 modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 

technologického zázemí.  

Typy příjemců:  vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření 

(dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících  

  

 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví  



Pořízení územních plánů – příklady projektů:  

 Obec s rozšířenou působnosti s významným povodňovým rizikem potřebuje v 

zájmu svého rozvoje a ochrany území umožnit realizaci dopravního a technického 

napojení a navrhnout protipovodňová řešení. Územní plán vymezí koridory pro 

dopravní a technickou infrastrukturu v optimální variantě, s ohledem na ochranu 

krajiny a se zohledněním povodňových rizik. Dále vymezí plochy pro stavby a 

opatření protipovodňové ochrany a zastavitelné plochy s ohledem na významné 

povodňové riziko. Stavby a opatření jsou umisťovány v souladu s tímto územním 

plánem.  

 Pokud z územní studie vyplývá nutnost změny územního plánu obce s rozšířenou 

působností, bude podpořena změna územního plánu.  
 

Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí:  

 Regulační plán stanoví obci s rozšířenou působností, která má na svém území 

památkovou zónu nebo leží v národním parku, podrobné podmínky pro využití 

jednotlivých pozemků a pro jednotlivé stavby. Zajistí, aby v území nevznikaly stavby, 

které by svým umístěním a parametry mohly narušit památkové hodnoty.  

 

 

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 

územního rozvoje  



Pořízení územních studií:  

Územní studie zaměřené na veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T  

 Kraj, jehož územím prochází dopravní koridor TEN-T (např. silnice, která zasahuje 

min. do dvou správních obvodů ORP), uvedený v Politice územního rozvoje, 

potřebuje prověřit optimální možnost vedení koridoru s ohledem na všechny 

aspekty, např. ve vztahu k chráněným územím, záplavovým územím, další navazující 

dopravní a technické infrastruktuře, sídlům.  
 

Územní studie zaměření na veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E  

 V území obce s rozšířenou působností, jejímž správním obvodem prochází 

energetický koridor TEN-E (např. plynovod VTL), je navrhována výstavba 

podzemního zásobníku plynu. Obec potřebuje pomocí územní studie podrobně 

prověřit území z hlediska tohoto rozvojového záměru s ohledem na místní 

podmínky.  

 

 

  

 
 

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 

územního rozvoje  



Pořízení územních studií:  

Územní studie zaměřené na veřejná prostranství  

 Obec s rozšířenou působností může územní studií prověřit varianty řešení veřejného prostranství 

ve svém správním obvodu , které upřesní jeho vymezení, zohlední vedle charakteru zástavby 

možnost doplnění stavebních proluk, vymezí plochy zeleně, odpočinková a relaxační místa a zejména 

prověří potřebu dopravního napojení a navržení pěších tras a zón. Na základě této územní studie lze 

koncepčně řešit důležitý centrální veřejný prostor s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla.  

Územní studie zaměřené na řešení krajiny ve vazbě na síť TEN-G (zelená infrastruktura), 

Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu (Adaptační strategie EU), 

protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině  

 Územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v podrobném 

měřítku detailně řeší problémy v návaznosti na koncepci vycházející z krajské územní studie krajiny, 

např. navrhuje opatření pro dosažení nebo zachování cílových charakteristik krajiny, systémové 

podmínky pro řešení specifických problémů krajiny, kterými jsou např. ekologicky málo stabilní 

zemědělské půdy, protierozní a protipovodňová opatření, podmínky pro zachování biodiversity, 

prostupnost krajiny, koordinace využití území s ohledem na hospodářské využití, rekreaci, 

umisťování veřejné dopravní a technické infrastruktury, přírodní a civilizační hodnoty apod.  
 

Typy příjemců: obce s rozšířenou působností, kraje 

 

 

 

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 

územního rozvoje  



Požadujeme, aby bylo v IROP umožněno podpořit aktivity, které jsou v souladu s 

věcným zaměřením operačního programu, v souladu s příklady projektů uvedenými 

ve specifických cílech IROP, při tom naplňující stanovené cíle SCLLD v rámci 

projektů realizovaných prostřednictvím MAS. Proto navrhujeme následující 

doplnění textu Programového dokumentu IROP:  
 

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

 Intervence na podporu rozvoje komunitních služeb a zajištění dostupnosti zdravotnické 

péče v odpovídající kvalitě ve venkovském prostoru. 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení  

 Podpora směřuje k zachování dostupnosti kvalitního předškolního a základního vzdělání 

ve venkovském prostoru a posílení komunitní role školy jako centra celoživotního učení.  

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 

přírodního dědictví 

 Z důvodu koncentrace podpora směřuje na obnovu a rozvoj objektů definovaných v 

SCLLD, které mají největší potenciál pro sociální a ekonomický rozvoj území MAS. Tyto 

integrované investice musí být popsány a zdůvodněny v rámci SCLLD. 

 

Společné prohlášení SMS ČR, NS MAS ČR a SPOV z 18.2. 2015 



 

 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

 

na období 2014 - 2020 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí 



- Tematicky členěn do os (skupin opatření), které částečně nahrazují Priority 

EU, přičemž opatření může přispívat k více prioritám 

- V rámci CLLD budou realizovány následující články nařízení PRV: 14, 17 a), b), 

c), 19 1. b), 24 1. a), d), 25, 26, 35 1. a), b). 

- Průměrná alokace na MAS vychází 17 mil. Kč/období 

- Prokazování finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč 
 

 opatření pro nezemědělské podnikatele a většina opatření pro obce z PRV 

vyjmuta  

Obce jako způsobilý příjemce dotace:  

 opatření Spolupráce týkající se krátkých dodavatelských řetězců a místních 

trhů a udržitelného zajišťování biomasy  

 vybraná lesnická opatření  

 zajištění prostoru v jiných OP či z jiných zdrojů  

 

 

Základní informace o PRV 



 

 možnosti pro obce v rámci opatření Spolupráce:  

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů  

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 

pro výrobu energie a v průmyslových procesech  

 možnosti pro obce v rámci lesnických opatření:  

- opatření Investice do hmotného majetku:  operace 4.3.2 Lesnická 

infrastruktura  

- opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 

lesů:  8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, 8.3.1 Zavádění preventivních 

opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 

Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro 

lesní hospodářství  

 

 

Základní informace o PRV 



 

 Popis operace: 

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení 

kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Při zvyšování hustoty lesní dopravní 

sítě bude zohledněn rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry. 

 Způsobilé výdaje: 

- investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně 

souvisejících objektů a technického vybavení 

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových 

způsobilých výdajů 

 Příjemci: 

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo 

jejich svazky, střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní 

subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. 

 

 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 



 

 Částky a míry podpory: 

- Nejvýše 80 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 



 

 Popis operace: 

Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o 

založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je 

zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako 

vhodná k zalesnění (363 545 ha) a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS. 
 

 Způsobilé výdaje: 

- náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě 

- náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let 

- náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let 

- podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, 

výmladkových plantáží a vánočních stromků 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 



 

 Příjemci: 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. 

V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, 

hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění 

pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na 

založení lesního porostu. 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora na zalesňování zemědělské půdy se poskytuje jako paušální platba v 

EUR/ha/rok. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 



 

 Popis operace: 

Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými 

situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených 

těmito extrémními jevy. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR 

(mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, 

které se nacházejí v rámci PUPFL. 

Způsobilé výdaje: 

 výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 

 preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich 

povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, 

zabezpečení břehů 

 protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. 

hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh 

 projektová dokumentace 

 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 



 

 Příjemci: 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. 
 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně 

do výše 100 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v návaznosti na 

oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 



 

 Popis operace: 

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními 

katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na lesní 

pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha). 
 

 Způsobilé výdaje: 

- projektová dokumentace 

- odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let 

určených k rekonstrukci 

- příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění 

vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava 

půdy) 

- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách 

- ochrana založených porostů 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 



 

 Příjemci: 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. 
 
 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to 

maximálně do výše 100% způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v 

návaznosti na oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 



 

 Popis operace: 

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami 

a katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR 

(mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, 

které se nacházejí v rámci PUPFL. 
 

 Způsobilé výdaje: 

- projektová dokumentace 

- odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v 

jejich povodích - sanace břehových nádrží a výmolů, odstranění 

povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých 

pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, 

usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. 

hrází) 

- odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a 

hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 



 

 Příjemci: 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. 
 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to 

maximálně do výše 100 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v 

návaznosti na oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 



 

 Popis operace: 

Operace je zaměřena na podporu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

od doby výsadby do stádia zajištění. Operace přispěje k zajištění plnění 

mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů. 

V rámci celé České republiky se jedná o plochu ochráněných kultur v 

rozsahu 10 tis. ha/rok. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé 

ČR (mimo Prahu). 
 
 

 Způsobilé výdaje: 

- částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních 

a zpevňujících dřevin při založení porostu 

- projektová dokumentace 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 



 

 Příjemci: 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být 

státní podniky. 
 
 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to 

maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v 

návaznosti na oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 



 

 Popis operace: 

Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa 

podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Operace je zacílena na PUPFL 

na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). 
 

 Způsobilé výdaje: 

- opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a 

rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních 

prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 

- opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových 

stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory 

- opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, 

- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, 

stupně 

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových 

způsobilých výdajů 

- projektová dokumentace 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 



 

 Příjemci: 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. 
 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to 

maximálně do výše100 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v 

návaznosti na oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 



 

 Popis operace: 

Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena 

na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. 

ha lesa) stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem 

imisí, případně vymezených stanoveným navazujícím jiným právním předpisem. 
 

 Způsobilé výdaje: 

- snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu 

za účelem obnovy 

- příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická přípravy půdy 

včetně rozhrnování valů 

- umělá obnova sadbou 

- hnojení lesních dřevin při výsadbě 

- ochrana založeného porostu 

- projektová dokumentace 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 



 

 Příjemci: 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. 
 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to 

maximálně do výše 100% způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

- Míra podpory bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory a v 

návaznosti na oznámení opatření Evropské komisi v souladu s čl. 108 SFEU. 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 



 

 Popis operace: 

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují 

hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při 

hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a 

technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce 

kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do 

techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí 

hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle 

lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje 

udržitelné obhospodařování lesů v České republice. 

 Způsobilé výdaje: 

- stroje a technologie (včetně koně) 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 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 



 

 Příjemci: 

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo 

jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní 

subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. 
 

 Částky a míry podpory: 

- Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně 

do výše 50 % způsobilých výdajů. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 



 

 Popis operace: 

Podporuje se spolupráce, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských 

řetězců a rozvoji místních trhů. Podporovány budou náklady na vlastní 

spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu 

společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního 

poradenství). Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských 

řetězců a posílit tak jejich konkurenceschopnost. Realizovány tedy mohou 

být jak investiční výdaje, tak výdaje neinvestiční vynaložené na marketing pro 

společnou propagaci dle konkrétního projektu.  

Formou takové spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný 

prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (tzv. 

bedýnkový prodej), společná organizace prodeje velkoodběratelům 

(nemocnice, jídelny apod.). Spolupráce může být realizována i se subjekty z 

jiných členských států EU. Způsobilé pro podporu z českého PRV však 

nejsou výdaje realizované zahraničním příjemcem. 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 



 

 Způsobilé výdaje: 

- studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu 

- provozní náklady spolupráce 

- přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského 

plánu (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice 

do hmotného majetku) 

- náklady na propagační činnost v místním kontextu, které souvisí s rozvojem 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

 Částky a míry podpory: 

- 100 % v případě provozních nákladů spolupráce. 

- V případě přímých nákladů projektu bude míra podpory stanovena podle opatření, 

kterému projekt svým charakterem nejlépe odpovídá. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 



 

 Příjemci: 

- Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v oblasti 

služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace 

zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí, 

místní akční skupiny. 

- Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, 

sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová 

organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 

společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 

Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 

1234/2007. 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 



 

 Popis operace: 

Podpora společných investičních akcí, které propojují udržitelnou výrobu biomasy a její 

další využití v průmyslových procesech, a také pro výrobu energie. Podporovány budou 

náklady na vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na 

přípravu společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního 

poradenství).  

Operace je zaměřena na společné investiční akce při zpracování a dalším využití 

biologicky rozložitelného odpadu – kompostárny a také při zpracování a dalším 

využití biomasy za účelem výroby alternativních paliv (tvarovaná biopaliva). Spolupráce 

může být realizována i se subjekty z jiných členských států EU.  

Způsobilé pro podporu z českého PRV však nejsou výdaje realizované zahraničním 

příjemcem. Udržitelné dodávky biomasy budou zajištěny smlouvou o spolupráci. 

Trvale udržitelnou dodávkou biomasy se myslí dlouhodobé dodávky biomasy podle 

předem smluvně sjednaných pravidel. 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 



 

 Způsobilé výdaje: 

- studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu 

- provozní náklady spolupráce 

- přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu 
 

 Příjemci: 

- Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce, svazky 

obcí. 

- Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, 

sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová 

organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 

společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 

Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 

1234/2007. 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 



 

 Částky a míry podpory: 

- 100 % v případě provozních nákladů spolupráce. 

- V případě přímých nákladů projektu bude míra podpory stanovena podle opatření, 

kterému projekt svým charakterem nejlépe odpovídá. 

- Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů 

- Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 



V souladu s připomínkami Evropské komise k návrhu Programu rozvoje venkova na 

období 2014 - 2020 (verze z 9. 7. 2014) a ve shodě s reálnými potřebami 

venkovských oblastí v České republice znovu vznášíme požadavek na širší obsahové 

zaměření Iniciativy LEADER, resp. podopatření Podpora provádění operací v rámci 

místní rozvojové strategie i mimo články Nařízení č. 1305/2013 citované v návrhu PRV 

tak, aby v rámci již vymezené alokace mohla lépe přispět k řešení problémů našeho 

venkova a to především o: 

 podporu zahájení nezemědělské podnikatelské činnosti dle čl. 19, odst. 1., písm. a), 

bodu ii) Nařízení a investice na založení a rozvoj nezemědělských činností dle čl. 19, 

odst. 1, písm. b) Nařízení poskytovanou mikropodnikům, malým podnikům a 

fyzickým osobám ve venkovských oblastech, 

 podporu základních služeb a obnovy vesnic dle čl. 20 Nařízení, písm. b, d) – f), ve 

smyslu: 

 úpravy veřejných prostranství, zejména centrálních částí obcí, veřejné zeleně, 

dětských hřišť apod., 

 občanského vybavení a služeb, zejména zázemí pro setkávání místních obyvatel, 

volný čas, kulturu, činnost neziskových organizací apod., 

 obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany, 

 

Společné prohlášení SMS ČR, NS MAS ČR a SPOV z 20.1. 2015 



MZe významně omezilo škálu podpor v PRV z důvodu omezeného rozpočtu, neboť v novém 

programovém období se rozpočet snížil téměř o čtvrtinu na 3 mld. EUR. Významné snížení 

nastalo mimo jiné z důvodu přesunu 0,3 mld. EUR do kohezní politiky. MZe na tyto skutečnosti 

reagovalo tím, že PRV zaměřilo na svou kmenovou agendu, čili na problematiku zemědělství, 

potravinářství a lesnictví.  O podpoře ostatních oblastí jsme intenzivně jednali s ostatními 

ministerstvy, což bylo završeno Memorandem o spolupráci mezi MZe, MMR a MŽP. 
 

Zatímco PRV disponuje pro oblast CLLD částkou 4,2 mld. EUR, na celé období, IROP na CLLD 

věnuje více než 10,9 mld. EUR.  Z uvedených částek je více než zřejmé, že hlavním zdrojem 

financí pro MAS již nebude PRV a logicky by tedy PRV nemělo řešit finančně nejnáročnější oblasti. 
 

Vzhledem k uvedenému si dovoluji shrnout, že PRV nedokáže efektivně řešit všechny požadované 

oblasti pro veškeré MAS v ČR. Abychom však dospěli alespoň k částečnému kompromisu, 

umožníme vstup do PRV v rámci CLLD i nezemědělským podnikatelům.  Finanční obálka bohužel 

ani tak nebude dostatečná, nicméně nebude docházet k tak obrovským převisům, jako by 

tomu bylo v případě otevření podpor pro obce a neziskové organizace.   
 

Volba této oblasti podpory vychází také z toho, že v žádném jiném programu, který se zapojil do 

CLLD, nemůže být tato problematika řešena. Cíle podpor pro nezemědělské podnikatele jsou 

navíc téměř shodné s cíli podpor pro podnikatele v zemědělství či potravinářství, proto 

nebude porušena ani logická vazba na cíle PRV.      

Reakce ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky z 12.2. 2015 



 

 

Operační program Zaměstnanost 

(OP Z) 

 

2014 - 2020 



- Tematicky členěn do prioritních os: 

1) Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

2) Sociální začleňování a boj s chudobou 

3) Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

4) Efektivní veřejná správa 

5) Technická pomoc 
 

- V rámci CLLD investiční priorita 2.3, specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení 

lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech  

- Průměrná alokace na MAS vychází 9,6 mil. Kč/období 

 

 

Základní informace o OP Zaměstnanost 



Za účelem dosažení stanoveného SC budou podporovány aktivity, které budou identifikovány 

jednotlivými MAS ve schválených SCLLD v oblastech sociálního začleňování a zaměstnanosti (v 

souladu se zaměřením PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou a PO1 Podpora 

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly). 

Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;  

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

potřeb lokálních zaměstnavatelů;  

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;  

 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;  

 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního 

prostředí;  

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.  

 

 

Investiční priorita 2.3 OP Zaměstnanost 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

 Zprostředkování zaměstnání 

 Poradenské a informační činnosti a programy 

 Bilanční a pracovní diagnostika 

 Rekvalifikace 

 Rozvoj základních kompetencí 

 Podpora vytváření nových pracovních míst 

 Podpora umístění na uvolněná pracovní místa 

 Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 

 Motivační aktivity 

 Pracovní rehabilitace 

 Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti   

 

 

1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob  



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

 Podpora aktivit k získávání pracovních návyků a zkušeností (veřejně prospěšné 

práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, 

pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní 

mobility) 

 Podpora flexibilních forem zaměstnání – zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, 

starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, 

rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.) 

 

Příjemci 

Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, 

poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky 

obcí, atd.  

 

 

1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob  



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

 Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené 

na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné 

činnosti;  

 Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a 

pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku;  

 Podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě 

pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a pro snížení horizontální a vertikální 

segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů v odměňování žen a mužů;  

 Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a 

mužů na trhu práce za účelem odstraňování genderových stereotypů a 

diskriminace na základě pohlaví;  

 Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce z hlediska 

rovnosti žen a mužů, včetně ekonomického, psychologického a právního 

poradenství;  

 Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje 

podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života;  

 

1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

  Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj 

samostatné výdělečné činnosti;  

 Podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících 

osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života;  

 Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další 

závislé osoby;  

 Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu 

práce s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této 

investiční prioritě – zejména zajištění dopravy, ubytování a stravování účastníků, 

péče o závislé osoby apod.;  

 Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí 

žen a mužů a jejich implementace či přizpůsobení.  
 

Příjemci 

Příjemci v této investiční prioritě budou zejména organizační složky státu a jimi zřízené 

příspěvkové organizace, zaměstnavatelé, kraje a obce, poradenské a vzdělávací instituce, 

nestátní neziskové organizace, sociální partneři atd. 

 

1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 



Specifické cíle  

2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 

společnosti a na trhu práce  

2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky  

Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

  Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb 

obecného zájmu;  

 Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora 

partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další 

instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního 

vyloučení u všech relevantních aktérů;  

 Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, 

skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich 

přirozeném prostředí;  

 Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální 

práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách;  
 

 

 

Specifické cíle 2.1.1 a 2.1.2 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

  Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu 

rodičovských kompetencí, uplatnění se na trhu práce, společenského začlenění osob 

vystavených institucionalizaci, aktivního a zdravého stárnutí, právní a finanční gramotnosti, 

dobrovolnictví apod.);  

 Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality; programy pro osoby 

opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a 

resocializační programy; programy sociálně právní ochrany osob;  

 Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na 

návykových látkách a pro osoby s chronickým duševním onemocněním;  

 Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a 

do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s 

cílovou skupinou;  

 Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného 

života a na trh práce po ukončení vzdělání;  

 Rozvoj aktivit na podporu neformálně pečujících osob, osob pečujících v rámci sdílené péče 

nebo domácí paliativní péče;  

 Aktivity přispívající k boji s diskriminací všeho druhu;  

 
 

 

Specifické cíle 2.1.1 a 2.1.2 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

 Posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností (tvorba strategií spočívajících na 

odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a 

komplexního řešení problémů sociálního vyloučení);  

 Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními službami, 

službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální začleňování 

osob v jejich přirozeném prostředí (včetně aktivit posilujících sociální kapitál, vzájemnost a 

sociální soudržnost v místě/komunitě);  

 Podpora plánování sociální bytové politiky obcí (vznik a rozvoj nástrojů 

sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku 

sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví);  

 Podpora politiky založené na datech, tvorba analýz, zavádění monitoringu a evaluace efektivity 

a účelnosti opatření;  

 Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím 

aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech;  

 Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému 

podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), 

včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování;  

 

 
 

Specifické cíle 2.1.1 a 2.1.2 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC 

 Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, 

založením, provozem a marketingem sociálního podniku;  

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky 

odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání 

a spolupráce všech relevantních aktérů.  

 

Příjemci 

Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi 

zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV, MZ., MS, MV, MO a jimi řízené/zřízené 

organizace, Úřad vlády ČR), NNO, zaměstnavatelé, sociální podniky, školy a školská zařízení, 

výzkumné a vzdělávací instituce atd.  

 

 
 

 

 

Specifické cíle 2.1.1 a 2.1.2 



Specifické cíle  

2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 

navazujících služeb podporujících sociální začleňování  

2.2.2 Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou 

podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí  

Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC  

 Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro 

osoby se zdravotním postižením a seniory), zdravotnických služeb, psychiatrické péče, zařízení 

ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních 

služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a 

odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje 

individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do 

běžného prostředí;  

 Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe 

a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů 

(zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a 

ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit 

prevenci a včasnou intervenci;   
 

 

 

Specifické cíle 2.2.1 a 2.2.2 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC  

 Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a 

doprovodných služeb;  

 Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti 

podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní 

spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce: 

rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi ÚP ČR, 

poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry apod.;  

 Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity služeb mezi 

všemi aktéry, dostupné i široké veřejnosti: systém výkaznictví sociálních služeb, registr 

sociálních služeb, sledování sociálních jevů a sociálních programů;  

 Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro 

rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro 

neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování, včetně vytváření 

kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí;  

 Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, 

služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb 

napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a 

sociálního začleňování;  
 

 

Specifické cíle 2.2.1 a 2.2.2 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC  

 Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s 

udělenou akreditací Ministerstva vnitra, vznik dobrovolnických center apod.;  

 Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování 

procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb;  

 Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v 

sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a 

dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně orgánů 

sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů;  

 Vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě například v 

oblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální situaci klienta, case managementu, 

multidisciplinárního plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, 

dovednosti síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů institucionalizace a 

jejího předcházení, apod.; vzdělávání pracovníků a dalších relevantních aktérů v oblasti 

prevence diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv zranitelných skupina 

prevence špatného zacházení;  

 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání 

pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, 

transparentnosti a vícezdrojového financování NNO;  

 
 

 

Specifické cíle 2.2.1 a 2.2.2 



Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC  

 Aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu, jako jsou tvorba metodik zdravého 

životního stylu, poradenské služby, realizace a vyhodnocení programů ochrany veřejného 

zdraví, screeningových programů, programů na podporu determinant zdraví a programů 

podpory zdravého životního stylu, včetně vzdělávání pracovníků ochrany a podpory zdraví a 

pracovníků, kteří se zabývají podporou zdravého životního stylu;  

 Aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity jako je tvorba a 

realizace vzdělávacích programů pro pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče a osoby 

zapojené do procesu reformy psychiatrické péče a informační a destigmatizační programy na 

podporu duševního zdraví a života bez závislosti;  

 Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v 

dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a 

oborech s nedostatečným pokrytím péče.  

 

Příjemci 

Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi 

zřizované organizace, svazky obcí, OSS (zejména MPSV, MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené 

organizace, Úřad vlády ČR), NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a 

vzdělávací instituce, profesní organizace, atd.  

 
 

Specifické cíle 2.2.1 a 2.2.2 



 

 

Možnosti financování ostatních 

projektů v CLLD 

 

2014 - 2020 



Integrovaný regionální operační program  56 mil. Kč 

- výčet všech podporovaných aktivit již uveden 
 

Program rozvoje venkova    17 mil. Kč 

- další zemědělská opatření 
 

Operační program Zaměstnanost   9,6 mil. Kč 

- výčet všech podporovaných aktivit již uveden 
 

Operační program Životní prostředí   2,7 mil. Kč 

- posílení biodiverzity 
 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- pokrytí nákladů na animaci školských zařízení v území MAS pro OP  VVV 

 

 

 

Základní přehled programů zapojených do CLLD 



1.1.1 Vzdělávací akce 

 Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které by mělo 

směřovat ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství (např. získání min. zemědělské 

kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, 

absolvování inseminačních kurzů, bezpečnost potravin, hygiena provozů, kvalita potravin atd.). 

 

1.2.1 Informační akce 

 Informační akce by se měly zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností z 

následujících oblastí: udržitelné a efektivní zemědělské, potravinářské a lesnické výroby, 

ekonomika zemědělské výroby, krátkých dodavatelských řetězců, zemědělských postupů 

příznivých pro klima a životní prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této 

změně, biologické rozmanitosti, ochrany vod a půdy, péče o půdu a vodu, Cross-compliance, 

bezpečnosti potravin a hygieny při manipulaci s potravinami, obnovitelných zdrojů energie, 

ekologie, krajinotvorby - tvorby životního prostředí, zakládání nových lesních porostů s 

vyhovující druhovou skladbou a péče o geneticky kvalitní porosty, integrované ochrany rostlin, 

hospodářského a environmentálního profilu lesnických podniků, udržitelného lesního 

hospodářství, šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření v teorii a praxi a dalších témat, 

které lze aplikovat v zemědělské výrobě a lesnictví. 
 

 

 

Program rozvoje venkova 



4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 A. Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu 

skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), kterými jsou: 

-  výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení 

- pořízení technologií pro živočišnou výrobu 

- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. 

jejich úpravy a zpracování 

- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v 

podniku 

 B. Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou: 

- výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou 

sklady obilovin a olejnin) včetně technologií 

- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů 

- výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií 

- výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, 

technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy 

včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií 

 

 

Program rozvoje venkova 



4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 C. Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není 

pořízení traktorů) 

 D. Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro 

vlastní spotřebu v zemědělském podniku (např. kotelny na biomasu či peletárny) 

 E. Investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 % 

celkových způsobilých výdajů 

 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Využití moderních technologií 

zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv umožní podpora investic do zařízení, 

která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. V neposlední 

řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně 

budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, 

balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to 

včetně výstavby a rekonstrukcí budov. 

 

 

Program rozvoje venkova 



6.4.1 Investice do nezemědělských podniků 

 Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů 

zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického 

potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná 

se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu.  Kromě toho bude 

podporována výroba potravinářských výrobků (převažovat musí výroba produktů neuvedených v 

příloze I Smlouvy o EU), nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných 

výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a 

vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak 

strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. Podporován nebude spotřební 

materiál, příjezdové cesty a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. 

6.4.2 Podpora agroturistiky 

 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci 

turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, 

nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software) 

 

Program rozvoje venkova 



8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

 Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování surovin. 

Malé dřevozpracující provozovny, které produkují výrobky s větším podílem přidané hodnoty, 

hrají významnou roli při zvýšení ekonomické životaschopnosti a konkurenceschopnosti ve 

venkovských oblastech a zároveň přispívají k tvorbě nových pracovních míst. Podporováno 

bude zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, páření a 

impregnování masivního dřeva. 
 

16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

 Operace je zaměřena na rozvoj inovací, tzn. na zavedení nového výrobního postupu, zařízení či 

výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu. Podpora bude 

poskytována na spolupráci zemědělských podnikatelů, výrobců potravin a krmiv se subjekty 

podílejícími se na výzkumu a vývoji v zemědělsko-potravinářském odvětví, případně na výdaje 

spojené s vývojem a zavedením inovací v rámci podniku, který má pro vývoj dostatečné 

zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zařízení. Podpora na projekty s 

vysokou mírou inovativnosti, kterou posoudí odborná komise, může být poskytnuta na 

provozní výdaje spolupráce i na přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v 

podniku žadatele. 

 Z důvodu zamezení dvojího financování z různých zdrojů veřejných prostředků je podpora 

omezena pouze na některé komodity a produkty zemědělsko-potravinářské výroby. 

Program rozvoje venkova 



16.3.1 Sdílení zařízení a strojů 

 Podpora společných investičních akcí realizovaných za účelem aktivit spolupráce při 

sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů, kterého by při 

individuálním postupu nemohlo být dosaženo. Podporovány budou náklady na 

vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu 

společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního 

poradenství). Podporovány budou též vlastní investiční akce, tzn. pořízení konkrétní 

technologie či stroje k výkonu jejich činnosti nebo provedení stavebních prací 

potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či 

genetických zdrojů). Spolupráce může být realizována i se subjekty z jiných 

členských států EU. Způsobilé pro podporu z českého PRV však nejsou výdaje 

realizované zahraničním příjemcem. 

Program rozvoje venkova 



SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

 výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče 

 likvidace a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník 

velkolepý a druhy rodu křídlatka) 
 

Typy příjemců:  

 kraje,  

 obce,  dobrovolné svazky obcí,  

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  státní 

podniky,  

 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.  

 

OP Životní prostředí 



 

 

Hlavní dotační možnosti pro města a 

obce  z programů EU v období 

 

2014 - 2020 



Dopravní systémy: 

 přestupní terminály, inteligentní dopravní systémy, bezbariérovost dopravy 

Bezpečnost dopravy a cyklodoprava: 

 bezpečnost dopravy, rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, infrastruktura, cyklistické 

jízdní pruhy) 

Krizové řízení a IZS: 

 vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky pro zajištění připravenosti jednotek 

Služby vedoucí k sociální inkluzi: 

 rozvoj sociálních služeb z hlediska zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení, infrastruktura 

pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy,  sociální bydlení 

Sociální podnikání: 

 výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků 

Infrastruktura pro vzdělávání: 

 zařízení péče pro děti, odborné učebny, laboratoře,  dílny, centra odborné přípravy a pozemků 

pro výuku, vzdělávací zařízení pro rozvoj vybraných kompetencí, budovy a učebny 
 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 



Energetická náročnost v sektoru bydlení: 

 tepelné vlastnosti budov,  pasivní vytápění a chlazení, zdroje tepla bytových domů, rozvody 

tepla a vody 

Kulturní a přírodní dědictví: 

 národní kulturní památky, vesnické a městské památkové zóny,  infrastruktura pro 

zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví  

Veřejná správa: 

 systémy IKT, informační a komunikační systémy veřejné správy 

Dokumenty územního rozvoje: 

 územní plány, regulační plány, územní studie 
 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 



Voda – nakládání s vodou, kvalita vod: 

 kanalizace, ČOV, úpravny vody a zásobování vodou, boj s eutrofizací, likvidace nepotřebných 

vrtů 

Protipovodňová ochrana a prevence: 

 zvýšení retence, díla protipovodňové ochrany, svahové nestability, analýzy a studie, varovné a 

podobné systémy, digitální povodňové plány 

Snížení emisí – lokální a stacionární zdroje: 

 instalace ekologických zdrojů (OZE / zemní plyn), náhrada zdrojů znečišťování, technologie ke 

snížení emisí 

Odpady – předcházení vzniku, nakládání: 

 technologie pro předcházení vzniku a pro nakládání s odpady, výstavba a modernizace zařízení 

pro nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnických 

Skládky – odstranění, rekultivace, sanace: 

 odstranění nepovolených skládek, rekultivace starých skládek, inventarizace kontaminovaných 

míst, sanace kontaminovaných lokalit 
 

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 



Biodiverzita: 

 péče o vzácné druhy a cenná stanoviště, budování návštěvnické infrastruktury, vytváření 

krajinných prvků, renaturace vodních toků a niv, zlepšování struktury lesů 

Prostředí v sídlech: 

 revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Veřejné budovy – renovace, využití OZE: 

 Zateplení, výměna otvorových výplní, systémy nuceného větrání, využití odpadního tepla, 

podpora využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev TUV, pasivní stavby 
 

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 



Podpora zaměstnanosti: 

 podpora flexibilního zaměstnávání a odměňování znevýhodněných skupin (ženy, mladí, starší 

osoby), podpora uplatnitelnosti na trhu práce, podpora získávání pracovních návyků 

Boj se sociálním vyloučením: 

 zapojení vyloučených či vyloučením ohrožených osob, využití sociálních služeb, sociální 

podnikání, profesionalizace sociální práce, preventivní programy, poradenství a další 

Kvalita veřejné správy: 

 zvýšení efektivity veřejné správy (zvyšování kvality ve VS, vzdělávání pracovníků), zvýšení 

transparentnosti VS (zlepšování komunikace s občany, zlepšování procesů ve VS) 

Služby pro rodiny a děti, duševní zdraví: 

 transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a rozvoj integrace, podpora 

systému sociálního bydlení a doprovodných služeb, vzdělávání pracovníků a další  

Rozdíly na trhu práce: 

 odstraňování překážek na trhu práce, zejména pro ženy – flexibilní formy práce, rozvoj služeb 

péče o děti, profesní vzdělávání, podpora samostatné výdělečné činnosti a další 

 

 
 

 

Operační program Zaměstnanost (OP Z) 



Společné řízení rizik: 

 koordinace činností prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, technické 

prostředky a vybavení, společná školení a cvičení 

Kulturní a přírodní zdroje: 

 zapojení atraktivit do cestovního ruchu – silniční spojení, budování veřejné infrastruktury, 

společné kampaně a propagace 

Vzdělávání a kvalifikace: 

 společné kurzy, vzdělávací programy, výměny, pracovní stáže, výuka jazyka 

Spolupráce komunit a institucí: 

 společné plánování investic, ochrana přírody a krajiny, územní plánování 

 Fond mikroprojektů 

 

 
 

 

Program přeshraniční spolupráce ČR-PL 



Vzdělávání k sociální integraci: 

 rozvoj potřebných znalostí a dovedností pedagogů k integraci dětí a žáků, rozvoj spolupráce, 

služeb pro rodiny, aktivizace škol a dalších aktivit 

Kvalita vzdělávání: 

 např. vzdělávání pedagogů, prevence v logopedii a komunikačních dovednostech, rozvoj 

klíčových kompetencí dětí, podpora čtenářské a matematické gramotnosti a řada dalších 

 

 
 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP  VVV) 



Lesnická infrastruktura: 

 rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury 

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů: 

 Zalesňování a zakládání lesů  

 Zavádění preventivních opatření v lesích  

 Obnova lesních porostů po kalamitách  

 Odstraňování škod způsobených povodněmi  

 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

 Neproduktivní investice v lesích  

 Přeměna porostů náhradních dřevin  

 Technika a technologie pro lesní hospodářství  

Spolupráce dodavatelských řetězců: 

 krátké dodavatelské řetězce a místní trhy, marketing, konkurenceschopnost 

Biomasa pro výrobu energie: 

 spolupráce, zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu (vč. alternativních paliv) 

 

 
 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 



Nízkouhlíkové technologie: 

 stavby zahrnující inteligentní řízení, akumulaci energie, integraci OZE, využití druhotných 

surovin, zavádění off grid systémů 

Zásobování teplem: 

 zvyšování účinnosti zásobování teplem, rekonstrukce/rozvoj/nová zařízení 

Infrastruktura pro podnikání: 

 modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, 

rekonstrukce brownfieldů a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty 

 

 
 

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 



Děkuji za pozornost 

 

 

Ing.  Tomáš Vidlák 

manažer MAS  

manager@pohodavenkova.cz 

+420 604 535 956 
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