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První výzvy vyhlášeny

 První výzvy vyhlášeny
 Připravované výzvy
 Realizované projekty
 Aktivity MAS pro školy

V průběhu roku 2018 byly
MAS Ekoregion Úhlava vyhlášeny již 4 výzvy. Dvě z nich
byly vyhlášeny v rámci programového rámce Operačního
programu Zaměstnanost
(OPZ) a podporovaly sociální
a návazné služby zaměřené
na přímou péči a prorodinná
opatření.
Programový rámec OPZ
Výzva č. 1 - Výzva MAS
Ekoregion Úhlava - Podpora
sociálních a návazných služeb, komunitní centra - I
Výzva č. 2 - Výzva MAS
Ekoregion Úhlava – Prorodinná opatření - I

Uvnitř tohoto
vydání:
Programový
rámec OPZ

4

Programový
rámec PRV

6

Programový
rámec IROP

8

Programový
rámec OPŽP

12

Komunitní
centrum pro
Nýrsko

13

Šablony II

14

Zbylé 2 výzvy byly vyhlášeny
v programovém rámci Programu rozvoje venkova. Zaměřily se na podporu investic
do zemědělských podniků,
lesnickou infrastrukturu a technologie a podporu vybraných
nezemědělských činností

Programový rámec PRV
Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci
operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období
2014 – 2020
Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci
operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období
2014 - 2020
v regionu.
Do konce roku 2018 je plánováno také vyhlášení výzev v rámci
programového rámce Integrovaný regionální operační program (IROP), které budou
zaměřené na:
 Zlepšení dopravní dostupnosti
v obcích MAS Ekoregion Úhlava podporou realizace projektů zaměřených na zlepšení
bezpečnosti dopravy,
 Zlepšení infrastruktury
v sociální oblasti formou podpory dostupného nájemního
sociálního bydlení,

 Zajištění vybavení a infrastruktury pro mateřské
a základní školy,
 Minimalizaci sociopatologických jevů zkvalitněním sociálních služeb
v obcích prostřednictvím
rozvoje a výstavby komunitních center.
S ohledem na potřeby v území, došlo také ke změně strategie CLLD. Díky tomu bude nově vyhlášena i výzva
v programovém rámci Operační program životní prostředí (OPŽP), která se
zaměří na veřejná prostranství a jejich rozvoj (zeleň
v intravilánu, mobiliář apod.)
Bližší informace k vyhlašovaným výzvám jsou zveřejňovány na webových stránkách
Ekoregionu Úhlava (http://
ekoregion-uhlava.cz/
mistni-akcni-skupina/
strategie-uzemi-20142020/sclld-14-20/vyzvy)

Zdroj: Pexels Photo
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Výzvy MAS Ekoregion Úhlava
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území působnosti MAS Ekoregion Úhlava,
z.s. pro období 2014-2020 byly stanoveny prioritní oblasti rozvoje tohoto území. Na základě analýzy
současného stavu, ze strukturovaných rozhovorů vedených s místními podnikatelskými subjekty
(neziskovými organizacemi, vzdělávacími institucemi, zástupci místních samospráv a dalšími relevantními partnery v území) byly určeny strategické cíle, specifické cíle a ty následně rozpracovány
do opatření, která povedou k naplnění vize, jaký by měl v budoucnu region být:

„Ekoregion Úhlava je atraktivním místem pro život. Vyrovnává se s demografickými a soci-

oekonomickými problémy, využívá potenciál území pro cestovní ruch při soustavném respektování a ochraně přírodního bohatství, nabízí podmínky pro rozvoj místní ekonomiky
s důrazem na ochranu životního prostředí a prohlubuje kulturně historické vazby obyvatel
k regionu.“ SCLLD, Dlouhodobá vize rozvoje území MAS Ekoregion Úhlava
Prostředkem k naplnění této vize jsou výzvy, které v současnosti MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje
či plánuje vyhlásit v Programových rámcích OPZ, PRV, IROP a OPŽP. Jejich výčet můžete
vidět zde ve Zpravodaji nebo se s nimi podrobně seznámit na webových stránkách MAS Ekoregion Úhlava http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/sclld14-20/vyzvy

Ukončené výzvy
Programový rámec OPZ
Výzva č. 1 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných
služeb, komunitní centra - I
Výzva č. 2 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava – Prorodinná opatření - I

Programový rámec PRV
Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
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Výzvy MAS Ekoregion Úhlava
Aktuální výzvy
Programový rámec IROP
1.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpečnost-SC 1.2
2.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Komunitní-centra-SC 2.1

3.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP– Infrastruktura pro předškolní a základní vzděláváníSC 2.4
4.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP– Sociální bydlení SC 2.1

Plánované výzvy
Plánované jsou na příští rok výzvy v následujících programových rámcích,
které budou podporovat níže uvedené aktivity:
Programový rámec OPZ
Podpora sociálních a návazných služeb v území

Programový rámec PRV
Pozemkové úpravy

Programový rámec IROP
Zlepšení dopravní dostupnosti—cyklodoprava

Programový rámec OPŽP
Veřejná prostranství a jejich rozvoj

ZDROJ: MAS EKOREGION ÚHLAVA
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Programový rámec OPZ
V rámci tohoto programového rámce byly vyhlášeny již 2 výzvy:
Výzva č. 1 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - I
 Výzva č. 2 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava – Prorodinná opatření - I


Obě výzvy jsou v současnosti již ukončené. Příjem žádostí probíhal u výzvy č. 1 od 30.10. 2017
do 15.1.2018 a její alokace byla stanovena ve výši 5 000 000 Kč. Výzva č. 2 měla stanovenu alokaci
ve výši 800 000 Kč a příjem žádostí probíhal od 30.10.2017 do 15.12.2017.

Výzva č. 1 Podpora sociálních a návazných služeb,
komunitní centra - I
Tato výzva podporovala zkvalitnění sociálních a návazných služeb na území působnosti MAS Ekoregion Úhlava, které se zaměřují na minimalizaci ohrožení osob sociálním vyloučením prostřednictvím podpory poskytování vybraných sociálních služeb či podpory komunitní sociální práce a fungování komunitních center. Aktivity žadatelů se musely zaměřovat na přímou práci s cílovými skupinami.

Do výzvy se přihlásili 2 žadatelé, spolek ALFA Nýrsko, z.s. s projektem Komunitní centrum Nýrsko a Člověk v tísni, o.p.s. s projektem Služby sociální prevence a poradenství na území MAS. Oba
projekty byly úspěšné, splnily podmínky věcného hodnocení a byly doporučeny k realizaci.
O realizaci projektu Komunitního centra v Nýrsku se více dočtete na straně 11 tohoto zpravodaje.

Zdroj: Pexels Photo
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Výzva č. 2 - Prorodinná opatření - I
Cílem výzvy bylo podpořit realizaci aktivit na území MAS Ekoregion Úhlava, které zkvalitní a zvýší
kapacitu zařízení péče o děti zejména v období prázdnin, pomůže ke sladění rodinného a profesního života rodičů či osob pečujících o jiné závislé osoby. Formou podpory prorodinných opatření
se výzva zaměřuje na řešení problémů zaměstnaných pečujících osob, ale i řešení nezaměstnanosti
a sociálního začleňování v regionu. Podpora byla určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin prostřednictvím příměstských táborů. Do výzvy byl podán pouze jeden projekt s názvem „Léto v pohybu-příměstské tábory“, který podala Tělovýchovná jednota Nýrsko, z.s. s cílem
realizovat sportovní příměstské tábory pro děti nejen z Nýrska, ale i širšího okolí a podpořit tak jejich rodiče při zajištění kvalitní péče o děti během školních prázdnin a zároveň jim tak umožnit lepší sladění péče o děti s jejich zaměstnáním.

Nýrské „Léto v pohybu“ - podpořeno z OPZ

ZDROJ: TJ Nýrsko

Již několik let pořádá Tělovýchovná jednota Nýrsko o letních prázdninách příměstský tábor s výukou inline bruslení. V letošním roce jsme nabídku rozšířili ještě o tábor Plaváček a Atleťáček. Děti se scházely
v Areálu pod sjezdovkou, po celý den se jim věnovali zkušení lektoři. Sportovní aktivity střídaly odpočinkové výtvarné činnosti, děti si ozdobily kameny, namalovaly trička, vyrobily skřítky z přírodnin apod.
Letošní rok byl in-line tábor obohacen o výlety na koloběžkách, ze kterých byly děti velmi nadšené.
V průběhu tábora pro ně lektoři připravili mnoho soutěží v rychlosti a obratnosti. Plaváček provázelo po
celý týden krásné slunečné počasí a děti tak nejvíce času strávily ve vodě na místním koupališti. Zpříjemněním tohoto tábora byl výlet vlakem do Plzně, kde děti navštívily plavecký bazén. I Atleťáček provázelo
nesnesitelné horko téměř po celý týden. Po ranních tréninkových jednotkách jsme dětem dopřáli zchlazení
na místním koupališti. Největší atrakcí pro děti však bylo stavění domečků v lese a házení „žabek“ v řece.
Žabky učil děti do vody házet sám pan starosta.
Díky táborům našly děti nové kamarády, naučily se mnoho nových věcí a nasbíraly spousty zážitků. Odměnou za předvedené výkony jim pak byl diplom a malý dáreček.
Příměstské tábory TJ Nýrsko, z.s. jsou realizovány v rámci projektu Léto v pohybu – příměstské tábory,
který byl finančně podpořen dotací z operačního programu Zaměstnanost. (autor článku Bc.Soňa Hladíková)
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Programový rámec PRV
V tomto programovém rámci byly vyhlášeny již 2 výzvy:
Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020
 Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014 - 2020
Obě výzvy jsou v současnosti již ukončené. Příjem žádostí probíhal u výzvy č. 1 od 14.2. 2018
do 13.4.2018 a celková alokace byla 15 000 000 Kč. Výzva č. 2 měla stanovenu alokaci ve výši
3 609 500 Kč a příjem žádostí probíhal od 13.7.2018 do 10.8.2018.


Výzva č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Vyhlášená výzva měla 4 Fiche, které se zaměřily na podporu v oblasti lesnických techologií a infrastruktury, na investice do zemědělství i vybraných nezemědělských činností :
Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (alokace 2,5 mil Kč)
Fiche 2 Lesnická infrastruktura (alokace 8 mil Kč)
Fiche 3 Lesnická technologie (alokace 2 mil Kč)
Fiche 5 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (alokace 2,5 mil Kč)

Do výzvy se přihlásilo celkem 15 žadatelů, 7 z nich podalo projekty do Fiche 1, 2 do Fiche 2
a po 3 projektech registrovaly Fiche 3 a 5.
Podpořeny jsou ve všech Fichích prioritně projekty, díky jejichž realizaci vzniknou v území nová
pracovní místa. V případě Fiche 1, 3 a 5 jsou bodově zvýhodněny OSVČ, malé podniky a mikropodniky. U Fichí 3 a 5 MAS upřednostňuje projekty, které svou realizací umožní produktovou, procesní, marketingovou nebo organizační inovaci. Při výběru projektů u Fiche 1 byly bodově zvýhodněni žadatelé, kteří doložili hospodaření na LFA (tj. oblastech méně příznivých pro hospodaření).
U Fiche 2 žadatelé prokazovali soulad se strategickými dokumenty a upřednostněny byly projekty
s celkovou výší způsobilých výdajů do 2 mil. Kč a ty, díky nimž vznikly lesní cesty dlouhé více než
1km. Také v případě Fiche 5 byla jedním z rozhodovacích kritérií výše požadované dotace, upřednostňovány byly zejména menší projekty s celkovou výší způsobilých výdajů do 500 000 Kč.

Výzva č. 2 - k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Vyhlášená výzva měla 2 Fiche, které se zaměřily na podporu investic do zemědělství i vybraných nezemědělských činností, ve kterých nebyla dosud vyčerpaná celá plánovaná alokace :
Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (alokace 2 107 500 Kč)
Fiche 5 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (alokace 1 502 500 Kč)
Do výzvy se přihlásilo celkem 5 žadatelů, 4 z nich podali projekty do Fiche 1 a 1 do Fiche 5. Kritéria
pro žadatele byla stejná u jednotlivých Fichí jako v případě 1. výzvy.
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Výzva č. 1 - Přijaté projekty
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Bodové
hodnocení

1

Jitka Martínková

Modernizace strojového vybavení

Janovice nad Úhlavou

100

1

Jan Kořán

Pořízení svinovacího lisu

Železná Ruda

100

1

Vlastimil Fürbacher

Nákup traktoru

Strážov

120

1

Alena Pavlásková

Rozvoj zemědělské činnosti - nákup traktoru

Strážov

200

1

Tomáš Rayser

Zemědělská technika

Chudenín

200

1

Adéla Halasová

Zemědělská technika

Chudenín

200

1

Tomáš Roubíček

Zkvalitnění strojového vybavení farmy
v živočišné výrobě

Janovice nad Úhlavou

100

2

Městys Dešenice

Rekonstrukce lesní cesty Rokelská

Dešenice

130

2

Město Nýrsko

Oprava LC Hodousice

Nýrsko, Dešenice

100

3

Libor Šperl

Lesní technika

Čachrov

100

3

Dušan Reitmajer

Pořízení strojů pro údržbu lesa

Janovice nad Úhlavou

100

3

Město Strážov

Pořízení techniky – lesní hospodářství

Strážov

50

5

Václav Touš

Tvarovaná biopaliva

Janovice nad Úhlavou

250

5

Tomáš Rayser, s.r.o.

Nezemědělská činnost

Chudenín

250

5

RS JAVORNÁ s.r.o.

Modernizace lyžařského areálu nákupem
rolby pro úpravu sjezdovek a běžeckých
stop

Čachrov

200

Všechny projekty zobrazené v tabulce splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, prošly věcným hodnocením. Barevně zvýrazněné projekty byly doporučeny MAS Ekoregion Úhlava k podpoře.
Zbylé 4 projekty nebyly podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy.

Výzva č. 2—Přijaté projekty
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Bodové
hodnocení

1

Jan Kořán

Pořízení svinovacího lisu

Železná Ruda

200

1

Vlastimil Fürbacher

Nákup traktoru

Strážov

120

1

Tomáš Roubíček

Zkvalitnění strojového vybavení farmy
v živočišné výrobě

Janovice nad Úhlavou

100

1

Petr Bouček

Nákup rozmetadla statkových hnojiv

Dešenice

100

5

SKI KORY s.r.o.

Inovace pro zkvalitnění služeb lyžařského
střediska Nýrsko

Nýrsko

110

Všechny projekty zobrazené v tabulce splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, prošly věcným hodnocením a doporučeny MAS Ekoregion Úhlava k podpoře.
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Programový rámec IROP
Do konce roku 2018 plánuje MAS Ekoregion Úhlava vyhlásit také 4 výzvy v rámci programového
rámce IROP. Zaměří se v obcích MAS Ekoregion Úhlava na podporou projektů zaměřených
na zlepšení bezpečnosti dopravy a také na zlepšení infrastruktury v sociální oblasti formou podpory dostupného nájemního sociálního bydlení pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a umožnění vstupu do nájemního bydlení těmto osobám.
Další z výzev cílí na minimalizaci socio-patologických jevů prostřednictvím zkvalitnění sociálních
služeb v obcích. Podporována v rámci této výzvy budou veřejná víceúčelová zařízení (komunitní
centra), určená pro setkávání členů místní komunity. Cílem výzvy je zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku prostřednictvím realizace sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit, kulturních či zájmových akcí, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity - krajové oblasti
a jsou přístupné všem jejím obyvatelům. Podmínkou je, že členové komunity se aktivně účastní
fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě. Po dobu projektu do konce jeho udržitelnosti musí v centru působit minimálně jeden pracovník se vzděláním podle zákona o sociálních
službách.
Poslední výzva si klade za cíl podpořit zlepšení infrastruktury pro vzdělávání tj. stavební úpravy
vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro sociální inkluzi, zlepšení vybavení vzdělávacích zařízení pro
podporu jazykového a polytechnického vzdělávání a prohloubení schopností práce s digitálními
technologiemi v základních školách a aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních
a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku.

Výzva č.1 Vytvoření a udržování kvalitní cestní sítě
Bezpečnost dopravy
Cílem podpory je zlepšení dopravní dostupnosti v obcích MAS Ekoregion Úhlava podporou realizace projektů zaměřených na zlepšení bezpečnosti dopravy.
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.1: 3 157 900 Kč
Výše dotace : EFRR 95%
příjemce 5%
Oprávnění žadatelé:
Obce a Dobrovolné svazky obcí,
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
Organizace zřizované nebo zakládané kraji

Hlavní podporované aktivity:
 budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích (rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné
hromadné dopravy,
 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice III. třídy
a místní komunikace přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů
na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy,
 je možná kombinace uvedených aktivit
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Výzva č.2 Minimalizace socio-patologických jevů
Podpora směřuje do rozvoje infrastruktury komunitních center, která mohou podpořit sociální
začleňování a zvýšit uplatnitelnost jednotlivých členů komunity na trhu práce. Podporována jsou
komunitní centra fungující jako veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity jako celku. Centra realizují sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity
či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity by se měli aktivně
účastnit fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě. V centru musí působit minimálně jeden pracovník se vzděláním podle zákona o sociálních službách, a to po celou dobu trvání
i udržitelnosti projektu.
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.2 je 1 263 170 Kč
Výše dotace : EFRR 95%
příjemce 5%
Oprávnění žadatelé/příjemci:
 Obce
 Církve a církevní organizace
 NNO vykonávající činnost v oblasti sociální služby, sociálního začleňování či podpory znevýhodněných osob
NNO, církve a církevní organizace musí vykonávat svou činnost v oblasti podpory nebo ochrany osob se
zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociálních služeb nebo sociálního začleňování.

Hlavní podporované aktivity:
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center
 nákup pozemků a staveb
 vybavení pro zajištění provozu zařízení
 pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb

Zdroj: Pexels Photo
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Výzva č.3 Zajištění kvalitního vybavení a infrastruktury
pro vzdělávání
Cílem výzvy je zlepšení infrastruktury pro vzdělávání vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro sociální
inkluzi, zlepšení vybavení vzdělávacích zařízení pro podporu jazykového a polytechnického vzdělávání a prohloubení schopností práce s digitálními technologiemi v základních školách a rozšiřování
kapacity mateřských škol.
Podporována je infrastruktura pro předškolní vzdělávání a infrastruktura základních škol
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.3 je 7 368 400 Kč
Výše dotace : EFRR 95%
příjemce 5%
Oprávnění žadatelé/příjemci:
U aktivity Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
 Zařízení péče o děti do 3 let
 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání
a péče o děti
 Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi
 Nestátní neziskové organizace
 Církve a církevní organizace
U aktivity Infrastruktura základních škol
 Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 Nestátní neziskové organizace
 Církve a církevní organizace
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství nebo v případě MŠ práce
s dětmi a mládeží. Jejich činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána. Hlavním účelem jejich činnosti nesmí
být vytváření zisku.

Hlavní podporované aktivity:
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb
 nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 pořízení vybavení budov a učeben
 pořízení kompenzačních pomůcek
 zajištění konektivity školy a připojení
k internetu (pouze u aktivity „Infrastruktura
základních škol“)
U mateřských škol a předškolních zařízení je podpora

vázána na potřebu zvýšení nedostatečné kapacity těchto zařízení
v území. Všechny projektové záměry musí být v souladu s Místním
akčním plánem vzdělávání SO ORP Klatovy.
Zdroj: Pexels Photo
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Výzva č. 4 Rozšíření sociálních služeb
Výzva podporuje zlepšení infrastruktury v sociální oblasti formou podpory dostupného nájemního
sociálního bydlení pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Cílem
je umožnit těmto osobám vstup do nájemního bydlení. Sociální byty musí splňovat parametry pro
sociální bydlení, parametry stanovené IROP a technické standardy. Při realizaci sociálního bydlení
se musí předcházet segregaci nájemců a dodržet podmínky stanovené IROP pro nakládání s těmito
byty.
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.4 je 3 684 220 Kč
Výše dotace : EFRR 95%
příjemce 5%

Oprávnění žadatelé/příjemci:
 Obce
 Nestátní neziskové organizace
(spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti)
 Církve a Církevní organizace
Hlavní podporované aktivity:
 nákup objektů, domů, bytů a pozemků
 výstavba nových sociálních bytů
 nákup a dostavba nedokončených staveb
 rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
 rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu, společné prostory bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
 pořízení základního vybavení bytové jednotky
Podpora je poskytována v režimu de minimis maximální výše způsobilých výdajů pro obce
je 15 000 000 Kč, pro NNO, církve a církevní organizace 14 210 000 Kč.
Celkové způsobilé výdaje na 1 m2 plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 979 Kč.

Zdroj: Pexels Photo
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Programový rámec OPŽP
V letošním roce došlo také ke změně strategie CLLD s ohledem na změnu potřeb v území v oblasti
revitalizace intravilánu obcí. Díky tomu bude nově vyhlášena i výzva v programovém rámci Operační program životní prostředí (OPŽP), která se zaměří na veřejná prostranství a jejich rozvoj (zeleň
v intravilánu, mobiliář apod.)
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu je 10 000 000,- Kč.
Výše dotace: Dotace 60% příjemce 40%
Podporovaná opatření:
 Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků
a ploch:
 zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření
stromů, doplnění stávající výsadby),
 realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást
zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
 Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/
jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních
nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují
retenční potenciál sídelního prostředí.

ZDROJ: MAS EKOREGION ÚHLAVA
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Komunitní centrum pro Nýrsko a okolí
Od září letošního roku probíhají přípravy na založení komunitního centra, které bude sloužit jako
nástroj pro řešení sociálních potřeb místní komunity. Cílem projektu je vytvořit prostor zejména
pro rodiny s dětmi a mládež. Komunitní centrum bude otevřeným místem, kde se budou moci
všichni zájemci scházet, utvářet konkrétní podobu aktivit podle vlastních potřeb a zájmů a kde budou moci řešit společné problémy. Realizace projektu tak přispěje i k posílení alternativ pro trávení
volného času a nabídne kulturní a vzdělávací aktivity.

Na konci listopadu 2018 v rámci příprav založení centra proběhlo setkání s místními partnery – zástupci obcí, škol i poskytovatelů sociálních služeb. Obsahem setkání byla společná diskuse o místních problémech, možnostech jejich řešení a navázání bližší spolupráce jednotlivých partnerů.
Máte-li zájem dozvědět se o komunitním centru více, podívejte se na internetové stránky
https://www.nyrsko.info či se přímo obraťte se na Petra Vaňkáta (email: alfa.nyrsko@gmail.com).
(autor článku P.Vaňkát)

ZDROJ: ALFA NÝRSKO
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Výzva OP VVV č.02_18_063 Šablony II
Rádi bychom Vás informovali, že je stále možné podat žádost do výzvy OP VVV pro školy a školská zařízení č. 02_16_063 (Šablony II). Výzva je určena základním školám, mateřským školám,
školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a základním uměleckým školám. Žádosti je možné podávat od 28.2.2018 do 28.6.2019 do 14:00. Bližší informace naleznete na našich
webových stránkách nebo na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Zdroj: Pexels Photo

MAS Ekoregion Úhlava nabízí všem školám a školským zařízením na území své působnosti konzultace zdarma při přípravě projektů a jejich administraci v rámci této výzvy. V případě zájmu
o konzultaci nás prosím kontaktujte.
Kontaktní osobou je
Gabriela Šindlerová (tel. 602 639 762, e-mail: sindlerova@ekoregion-uhlava.cz)

Stručné informace k Šablonám:












Ukončení příjmu žádostí do 28. 6. 2019 do 14 hod.
Místo realizace projektu: EU (v IS KP14+ úroveň jakéhokoliv kraje v ČR)
Místo dopadu: méně rozvinutý region
Doba trvání projektu: 24 měsíců (nejzazší termín ukončení realizace je 31.8.2021)
Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu, nejdříve však
od 1. 8. 2018 (začátek realizace je vždy první kalendářní den v měsíci).
Od data zahájení realizace vznikají způsobilé výdaje
Od data zahájení realizace se odvíjí také první sledované období, jehož trvání je dáno fixně
a to 8 měsíců (v průběhu realizace budou žadatelem podány 3 ZoR – první, druhá, a třetí = závěrečná)
Školy musí být zapsané v rejstříku ROS (povinné od 1.1.2018) – do rejstříku školu eviduje zřizovatel
Žadatel (statutární zástupce) musí mít platný elektronický podpis s privátním klíčem či autorizovaný podpis
Pokud škola realizuje projekt v Šablonách I, musí být datum zahájení dalšího projektu (v Šablonách II) až po ukončení projektu v Šablonách I, projekty nemohou být realizovány souběžně.
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Oprávněnými žadateli jsou v Šablonách II:
mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ), základní umělecké školy (ZUŠ), školní družiny (ŠD) a školní kluby (ŠK), střediska volného času (SVČ);
platí, že 1 IČO = 1 projekt
Minimální alokace na projekt: 100 000 Kč
Maximální alokace na projekt:
fixní částka na školu + (fixní částka na žáka*počet žáků), maximálně však 5 000 000 Kč
Fixní částka na školu je:
300 000 Kč u ZŠ a MŠ
100 000 Kč u ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ
Fixní částka na dítě/žáka je:
2 500 Kč u ZŠ a MŠ
1 800 Kč u ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ
Povinnými přílohami jsou Kalkulačka a Vyplněný dotazník MŠMT (respektive jeho výstup), který
je dostupný na https://sberdat.uiv.cz/login/
Příjemce (škola, škol. zařízení) může v době realizace projektu uskutečňovat jakékoliv výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených šablon, dotaci (peníze) na šablony lze použít
dle uvážení a potřeb ředitelů za podmínky, že:
 Bude naplněna šablona/splněny požadované výstupy
 Nakoupené potřeby jsou potřeba pro naplnění šablon
3. Nepůjde o investiční náklady ani o stavební úpravy

Nakoupit lze např. učební pomůcky, počítače, notebooky, tablety, proplatit administrativní
náklady, osobní náklady apod.

Mnoho štěstí, spokojenosti
a pracovních úspěchů
v novém roce 2019,
Vám přeje a
na spolupráci se těší
MAS Ekoregion Úhlava

Kdo je MAS Ekoregion Úhlava
 Místní akční skupina (= MAS) založená na principu partnerství
a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru
na místní úrovni, jejímž cílem je místní udržitelný rozvoj území
ve všech oblastech života vycházející z potřeb obyvatel území

 MAS, která působí na jihozápadě Čech od roku 2005
 Má 23 členů z řad zástupců místní samosprávy, podnikatelskéMAS Ekoregion Úhlava
Náměstí 81
Nýrsko
Telefon: 775 764 417
E-mail: havranek@ekoregion-uhlava.cz

ho a neziskového sektoru.

 Působí na území 13 obcí – Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Hamry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýrsko, Prášily, Strážov, Srní, Železná Ruda.

 Zpracovává Strategii komunitního rozvoje v rámci území
své působnosti (SCLLD) podporovanou OP IROP

 Vyhlašuje místní dotační výzvy pro období 2016-2023
z programů IROP, OPZ a PRV

W WW. EKOREGIONU H L AVA . C Z

 Poskytuje poradenství školám v rámci výzev OP VVV
(„Šablony“)

Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava

