
MAS Ekoregion Úhlava 

Komunitně vedený místní rozvoj 2016 – 2023 

Zápis z projednání finančního plánu 7.1.2016 

1. Programový rámec č. 1 – Integrovaný regionální operační 

program 

Celková alokace: 18 500 000,-Kč 

Opatření CLLD: 1.1.1.1. Vytvoření a udržování kvalitní cestní sítě 

Vazba na SC IROP: Specifický cíl 1. 2. Zvýšení podílu udrţitelných forem 

dopravy 

Cíl SCLLD: 1.1.1. Zlepšení dopravní dostupnosti a obsluţnosti 

Moţná témata 

projektů: 

Budování dopravních bezpečnostních opatření na 

komunikacích 

Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou 

pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, 

zvuková signalizace apod.) 

Výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras pro 

dopravu osob do zaměstnání, za sluţbami a do škol   

Moţní příjemci 

dotace: 

Obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

organizace zřizované nebo zakládané DSO 

Výše podpory: 95% 

Alokace: 14 000 000,- Kč 

 

Opatření CLLD: 1.2.1.1. Rozšíření sociálních služeb 

Vazba na SC IROP: Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti sluţeb 

vedoucí k sociální inkluzi 

Cíl SCLLD: 1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb 

Moţná témata 

projektů: 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 

nezbytného základního vybavení  

Moţní příjemci 

dotace: 

Obce, NNO, církve, církevní organizace 

Výše podpory: 95% 



Alokace: 2 000 000,- Kč 

 

Opatření CLLD: 1.2.1.3. Minimalizace socio-patologických jevů 

Vazba na SC IROP: Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti sluţeb 

vedoucí k sociální inkluzi 

Cíl SCLLD: 1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb 

Moţná témata 

projektů: 

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za 

účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na 

trhu práce  

Moţní příjemci 

dotace: 

Obce, organizace zakládané obcemi, NNO, církve, církevní 

organizace 

Výše podpory: 95% 

Alokace: 500 000,- Kč 

 

 

Opatření CLLD: 1.2.2.1. Zajištění kvalitního vybavení a infrastruktury 

pro vzdělávání 

Vazba na SC IROP: Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoţivotní učení  

Cíl SCLLD: 1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti 

Moţná témata 

projektů: 

Podpora rozšíření kapacity zařízení pro předškolní 

vzdělávání (zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin 

a mateřských škol) 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních 

školách v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve 

schopnosti práce s digitálními technologiemi 

Podpora infrastruktury pro celoţivotní vzdělávání 

v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve 

schopnosti práce s digitálními technologiemi 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální 

vzdělávání mládeţe v oblastech komunikace v cizích 

jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, 

přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními 



technologiemi  

Infrastruktura na podporu inkluzivního vzdělávání 

Moţní příjemci 

dotace: 

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení 

v oblasti předškolního a základního vzdělávání, obce, 

organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve 

a církevní organizace 

Výše podpory: 95% 

Alokace: 2 000 000,- Kč 

 

Další moţné podporované aktivity v IROP: 

- specifická technika a vybavení pro řešení a řízení rizik a katastrof (SDH II. a 

III. kategorie) 

- infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních sluţeb (nákup objektů, 

zařízení, vybavení, stavební úpravy) 

- deinstitucionalizace sociálních sluţeb (domovy se zvláštním reţimem, domovy 

pro osoby se zdravotním postiţením) 

- sociální podnikání 

 

3. Programový rámec – Program rozvoje venkova 

Celková alokace: 28 260 000,-Kč 

 

Název Fiche  1. Investice do zemědělských podniků 

-vazba na cíle 

SCLLD 

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního podnikání 

2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování 

krajiny 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v ţivočišné 

a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských 

staveb a technologií pro ţivočišnou a rostlinnou výrobu a 

pro školkařskou produkci. Podporovány budou téţ investice 

na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 

investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 

spotřebu v zemědělském podniku. V rámci této Fiche nelze 

podpořit investice pro ţivočišnou výrobu týkající se včel a 

rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat 

obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení 



sadů. Podpora nemůţe být poskytnuta na pořízení kotlů na 

biomasu. 

Definice příjemce 

dotace: 

Zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých 

výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Výše podpory: 40% - 60% dle ţadatele 

Alokace: 6 000 000,- Kč 

 

Název Fiche  2. Lesnická infrastruktura 

-vazba na cíle 

SCLLD 

2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování 

krajiny 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které 

souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury 

vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. 

Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude 

podporována i obnova či nová výstavba souvisejících 

objektů a technického vybavení. 

Definice příjemce 

dotace: 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které 

jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení 

nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo 

jejich svazků. 

Výše způsobilých 

výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Výše podpory: 80% 

Alokace: 8 000 000,- Kč 

 

Název Fiche  3. Zemědělská infrastruktura 

-vazba na cíle 

SCLLD 

2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování 

krajiny 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které 

souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské 

infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 

polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest 

bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících 

objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být 



realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové 

úpravy, a mimo intravilán obce. 

Definice příjemce 

dotace: 

Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých 

výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Výše podpory: 80% 

Alokace: 3 000 000,- Kč 

 

Název Fiche  4. Pozemkové úpravy 

-vazba na cíle 

SCLLD 

2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování 

krajiny 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, coţ je 

opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a 

lesních pozemků, opatření k ochraně ţivotního prostředí a 

zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability 

krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu 

půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace 

společných zařízení musí být v souladu se schválenými 

návrhy pozemkových úprav. 

Definice příjemce 

dotace: 

Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých 

výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Výše podpory: 80% 

Alokace: 2 260 000,- Kč 

 

Název Fiche  5. Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

-vazba na cíle 

SCLLD 

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního podnikání 

1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního ruchu 

Oblasti podpory Podporovány budou investice do vybraných 

nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s 

výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v 



odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken 

dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou 

tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 

zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 

Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údrţba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a 

skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 

specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a 

pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s 

výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické 

činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních 

kanceláří a agentur a ostatní rezervační sluţby), N 81 

(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s 

výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a 

kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a 

hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 

(Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro 

osobní potřebu a převáţně pro domácnost) a S 96 

(Poskytování ostatních osobních sluţeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny 

produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými 

v příloze I Smlouvy o fungování EU (převaţovat musí 

produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V 

případě zpracování produktů jsou výstupem procesu 

produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU.  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 

56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze 

ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce 

dotace: 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé 

podniky ve venkovských oblastech, jakoţ i zemědělci. 

Výše způsobilých 

výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Výše podpory: 45% 

Alokace: 6 000 000,- Kč 

 



 

Název Fiche  6. Zavádění preventivních protipovodňových 

opatření v lesích 

-vazba na cíle 

SCLLD 

2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování 

krajiny 

Oblasti podpory V rámci této fiche jsou podporovány projekty na retenci 

vody, např. retenční nádrţe nebo opatření na zpomalení 

odtoku vody a sníţení odnosu splavenin zpomalením 

rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo 

stabilizací strţí. Podpořena budou téţ preventivní 

protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v 

jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, 

stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále 

určena na protierozní opatření na drobných vodních tocích a 

v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace 

erozních rýh.  

Projekty musí být realizovány na PUPFL (půda určená 

k plnění funkce lesa) včetně vodních toků, popř. jejich částí 

a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL. Ţadatel 

na PUPFL, na které ţádá o podporu, hospodaří podle 

platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté 

platné lesní hospodářské osnovy.  

Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, 

který vypracují členské státy. U ţadatelů s vlastnictvím nad 

500 ha je podpora podmíněna předloţením informací s 

rozvedením cílů v oblasti prevence. 

Definice příjemce 

dotace: 

Soukromí a veřejní drţitelé lesů a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdruţení. 

Výše způsobilých 

výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Výše podpory: 85% 

Alokace: 3 000 000,- Kč 

 



Další moţné podporované aktivity v PRV: 

- předávání znalostí a informační akce 

- zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

- investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

- neproduktivní investice v lesích  

- Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 

- Sdílení zařízení a zdrojů 

- Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

 

3. Programový rámec Operační program Zaměstnanost 

Celková alokace: 10 000 000,-Kč 

 

Opatření CLLD 2.3 Podpora sociálních a návazných služeb 

Cíl SCLLD 1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb 

Opatření SCLLD 1.2.1.1. Rozšíření sociálních sluţeb 

1.2.1.3 Minimalizace socio-patologických jevů 

Popis moţných zaměření 

projektů 

A) Podpora poskytování vybraných sociálních 

sluţeb v souladu se zákonem  č. 108/2006 Sb., 

s cílem sociálního začleňování a prevence 

sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohroţených (odborné 

sociální poradenství, terénní programy, sociálně 

aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, raná péče, 

kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládeţ, sociální rehabilitace, sociálně 

terapeutické dílny, sluţby následné péče, podpora 

samostatného bydlení, osobní asistence, 

odlehčovací sluţby, B)Podpora komunitní sociální 

práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního 

vyloučení (komunitní sociální práce a podpora 

komunitních center), C) Další programy a činnosti 

v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo 

reţim zákona č. 108/2006 Sb.( programy 



prevence a řešení problémů v sociálně 

vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze 

sociálně znevýhodněného prostředí, podpora 

aktivit pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním a osoby ohroţené závislostmi, 

podpora probačních a resocializačních programů 

pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími 

zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, 

podpora aktivit na vzdělávání osob z cílových 

skupin,aktivizační, asistenční a motivační 

programy, aktivity zaměřené na předcházení 

ekonomické nestability, aktivity podporující 

mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti 

bydlení, pracovně právních vztahů atd.,podpora 

neformální a sdílené péče, včetně domácí 

paliativní péče, podpora aktivit zaměřených na 

rozvoj sociálního /dostupného 

/podporovatelného/prostupného bydlení, podpora 

aktivit místních samospráv při optimalizaci 

zajištění činností  a výkonu sociální práce na 

svém území. 

Podporované cílové skupiny Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 

vyloučením ohroţené, osoby se zdravotním 

postiţením, osoby s kombinovanými diagnózami, 

osoby ţijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

národnostní menšiny, imigranti a azylanti, 

bezdomovci a osoby ţijící v nevyhovujícím nebo 

nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby 

pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé 

osoby, rodiče samoţivitelé, osoby dlouhodobě či 

opakovaně nezaměstnané, osoby ohroţené 

předluţeností, osoby ohroţené domácím násilím a 

závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, 

osoby opouštějící institucionální zařízení, 

ohroţené osoby do 18 let věku, osoby 

ohroţenévícenásobnými riziky, osoby ohroţené 

specifickými zdravotními riziky, poskytovatelé a 

zadavatelé soc. sluţeb, sluţeb pro rodiny  a děti a 

dalších sluţeb na podporu sociálního začleňování, 

místní samospráva, sociální pracovníci, pracovníci 

v sociálních a zdravotních sluţbách, neformální 

pečovatelé. 

Typy příjemců podpory Poskytovatelé sociálních sluţeb registrovaní dle 

zákona č.108/2006 Sb., NNO, obce, organizace 

zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, 



vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská 

zařízení, obchodní korporace, OSVČ, sociální 

podniky. 

Minimální výše rozpočtu 

projektu 

400 000,-Kč 

Výše podpory: Aţ 100% dle ţadatele 

Alokace: 8 700 000,- Kč 

 

Opatření CLLD 2.4 Prorodinná opatření 

Cíl SCLLD 1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb 

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání 

Opatření SCLLD 1.2.1.1. Rozšíření sociálních sluţeb 

Popis moţných zaměření 

projektů 

A) Podpora zařízení, která doplní chybějící 

kapacitu stávajících institucionálních forem 

zařízení (typu školní druţiny, kluby), s moţností 

podpory příměstských táborů v době školních 

prázdnin (pro děti mladšího školního věku, moţná 

podpora dopravy dětí do těchto zařízení), B) 

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 

(vznik, transformace a provoz dětských skupin 

dle zákona č. 274/2014 Sb., podpora ţivností 

volných a vázaných dle ţivnostenského zákona, 

C) Individuální péče o děti (vzdělávání chův,  

příprava a realizace dalšího vzdělávání podle 

zákona č. 179/2006 Sb., podpora pracovního 

uplatnění). 

Podporované cílové skupiny Ţeny ohroţené na trhu práce, rodiče s malými 

dětmi, osoby pečující o jiné závislé osoby. 

Typy příjemců podpory Poskytovatelé sociálních sluţeb registrovaní dle 

zákona č.108/2006 Sb., NNO, obce, organizace 

zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, 

vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská 

zařízení, obchodní korporace, OSVČ, sociální 

podniky. 

Minimální výše rozpočtu 

projektu 

400 000,-Kč 



Výše podpory: Aţ 100% dle ţadatele 

Alokace: 1 300 000,- Kč 

 

Další moţné podporované aktivity v OPZ: 

- podpora zaměstnanosti 

- sociální podnikání 


