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3. STRATEGICKÁ ČÁST 
Na základě výstupů z analytické části dokumentu a ze získaných informací během 
komunitního plánování byla vytvořena strategická část SCLLD.   
Vize strategie: 

 „Podhůří Železných hor je náš domov, domov našich dětí, naše budoucnost, jsme tady, 
žijeme tady, máme zde své zájmy, svojí práci, své přátelé, chceme aktivní sousedství a 
partnerství, chceme spolupracovat, pomáhat si. Chceme přispět k udržitelnému rozvoji tohoto 
místa. Chceme uplatnění pro všechny generace, využití všech myšlenek a nápadů. Chceme 
dobré sousedské vztahy, bez bariér a nedorozumění.“ 
Byly stanoveny 4 základní strategické cíle: 

1. Sociální prostředí, které napomáhá obyvatelstvu vést harmonický a spokojený život 
2. Hospodářská prosperita regionu 
3. Kvalitní prostředí a infrastruktura 
4. Pěkná a zdravá příroda, ekologicky stabilní krajina, snižování rizik přírodních 

katastrof 
Specifické cíle a opatření, která vyplynula, jsou detailně popsána v akčním plánu (kapitola 
3.3.). Indikátory a jejich hodnoty jsou pak uvedeny v příloze č.4.  
Místní aktéři se budou držet při realizaci strategie následujících principů: 

• zdravý selský rozum 
• čestnost 
• udržitelný rozvoj 
• procesní návaznost a synergie 
• inovativní přístup 
• partnerství 
• transparentnost 
• ekonomická efektivita 
• rovnost všech občanů bez rozdílu 
• kladný vliv na životní prostředí a klima 

Vazba na horizontální témata 

Strategie je v souladu s horizontálními tématy definovanými Evropskou komisí: 
• podporuje rovnost mezi muži a ženami 
• nediskriminuje  
• podporuje udržitelný rozvoj 

Strategie ve všech směrech a bodech respektuje Ústavu České republiky a její součást Listinu 
základních práv a svobod. Tímto je potlačena jakákoliv forma diskriminace. 
A dále dbá na kladný vliv na životní prostředí, snaží se řešit důsledky klimatických změn a 
dbá na inovativní přístupy. 
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3.1. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů. 
Měřitelné cíle pro výstupy a výsledky. Klíčové projekty MAS 

Realizace projektů s integrovaným charakterem je zároveň pro naše území inovativní. 

Integrované projekty jsou komplikované, protože není ochota místních aktérů vzhledem 

k administrativní zátěži se jich ujmout jako nositelé projektu. Z komunitního plánování 

vyplynulo, že takovými nositeli by mohla být právě MAS. Vydefinovali jsme proto dva 

klíčové projekty, na které bychom chtěli čerpat finance z OP ŽP a OP Zaměstnanost, případně 

i PRV.  

Klíčový projekt 1- Dlouhá mez 

Území MAS Podhůří Železných hor ze své největší části spadá do CHKO Železné 

hory a Geoparku Železné hory. Tohoto fenoménu zatím nebylo dostatečně využito pro rozvoj 

našeho regionu. Inovativním a zároveň integračním prvkem celé strategie proto je rozvoj 

aktivit pro navázání aktivní spolupráce mezi aktéry v regionu, sousedícími MAS a správou 

CHKO Železné hory a vedením Geoparku Železné hory s cílem vybudovat na území nové 

hodnoty, z kterých můžou dlouhodobě profitovat místní obyvatelé, návštěvníci regionu a 

podnikatelé. Významným způsobem bude podpořena i ochrana přírody a krajiny, jejíž 

charakter a zachovalost je jeden z nejcennějších prvků našeho území a jako taková má 

nadregionální význam. 

Z výše zmíněných důvodů si MAS Podhůří Železné hory vybrala jako klíčový projekt 

projekt s názvem „Dlouhá mez“ – biotopová ochrana území a jeho využití pro rekreačně 

vzdělávací aktivity. V tomto projektu lze očekávat zisk pro všechny zúčastněné. CHKO 

Železné hory bude realizovat účinnou ochranu území s vysokou přírodní hodnotou.  Geopark 

Železné hory pak ochranu zdrojů pitné vody a hydrogeologických fenoménů. Nemalý význam 

má tato lokalita i pro místní obyvatele, pro které je důležité zachování krásné krajiny, pro 

místní podnikatele to bude příležitost k rozvoji cestovního ruchu zaměřeného na 

kultivovaného návštěvníka. Velký význam by toto území a projekt měl sehrát v aktivním 

zapojení mladých lidí. Nabízí možnost aktivního vzdělávání a případně i aktivní účast 

mladých lidí na projetu. Naskýtá se zde možnost pro zemědělce k ekologicky šetrnému 

využití jinak obtížně obhospodařovatelné území (s pomocí tzv. Farmářského plánu – 

poradenská činnost zemědělcům zajišťovanou CHKO pro, co nejhospodárnější a zároveň 

k přírodě ohleduplné řešení). Cílem tohoto projektu bude zachování rázu současné krajiny, 

případně úprava některých nevhodných řešení a současné rekreační využití prostoru se 

vzdělávacími prvky týkající se ochrany přírody, kulturního využití krajiny, hydrogeologie a 

geologie. Celá koncepce projektu bude vyžadovat účinné zásahy v terénu (pasení, kosení, 
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odstraňování náletů) a s tím spojenou komunikaci s vlastníky dotčených pozemků, aktivní 

budování vzdělávacích prvků (např. naučných stezek, herních prvků), interpretačních 

středisek (v Chotěboři jako výchozím místě pro návštěvníky, případně dalších místech 

regionu), propagaci projektu a budování doprovodné infrastruktury (značení cest, parkování, 

ubytování, stravování). Tento projekt bude také naším příspěvkem k opatřením, které by měly 

mírnit vliv klimatických změn nejen v rámci našeho území, ale i širšího území (zejména 

ochrana zdrojů pitné vody, zvýšení retenční schopnosti krajiny). Finančním zdrojem bude OP 

ŽP. Indikátory budou počty lokalit, kde dojde k zásahu a plocha stanovišť, na kterých dojde 

k úpravám. 

Hierarchie cílů projektu Dlouhá mez: 

1. Ochrana zdrojů pitné vody 

2. Zvyšování retenční schopnosti krajiny 

3. Ochrana přírodního bohatství a půdy 

4. Využití území pro vzdělávací a rekreační činnost 

5. Vytvoření podmínek pro zvyšování zaměstnanosti v regionu 

Klíčový projekt 2 -podpora regionální produkce a rozvoj sociálního podnikání 

V našem regionu hraje významnou roli zemědělství. Jsou zde středně velká 

zemědělská družstva i drobní farmáři, kteří se věnují zejména chovu skotu, dále pak prasat, 

pěstování máku, kmínu, obilnin a řepky. Dále jsou zde zastoupeni i drobní podnikatelé a 

řemeslníci. Rádi bychom našim zemědělcům a řemeslníkům pomohli najít výraznější odbyt 

přímo na lokálním trhu. Mimo jiné zvažujeme zřízení obchodu s regionální produkcí, kde 

bychom chtěli nabízet výlučně regionální výrobky. Obchod by byl provozován na principu 

sociálního podnikání. Předpokládáme i rozvoj dalších aktivit na principu sociálního 

podnikání, jejichž hlavním cílem bude zvýšení zaměstnanosti u problematických skupin 

obyvatelstva. Inovativním je samotné zavedení sociálního podnikání, v našem regionu téměř 

nevyužívané a integrační pak bude podpora regionální produkce, která bude zahrnovat účast 

jednotlivých podnikatelů napříč celým územím. Finančním zdrojem klíčového projektu OP 

Zaměstnanost, tento projekt bude ale navazovat na projekty realizované jinými nositeli 

v rámci  PRV – opatření 16.4.1. a IROP 2.2. Tento projekt bude jedním ze společných 

projektů v rámci Spolupráce MAS, kde budou čerpány finanční prostředky z PRV opatření 

19.3.1.    Bude použito indikátorů pro sociální podnikání v rámci OP Zaměstnanost (10313 

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře a 10211 Počet sociálních podniků vzniklých 

díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory)  

Hierarchie cílů projektu Podpora regionální produkce a rozvoj sociálního podnikání: 
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1. Vytváření podmínek pro zajištění odbytu výrobků místních výrobců 

2. Podpora kooperace místních výrobců 

3. Vytvoření nových pracovních míst zejména pro znevýhodněné občany 

4. Zakládání sociálních podniků 

5. Rozvíjení spolupráce s dalšími MAS 

Oba klíčové projekty vysoce naplňují princip dlouhodobé udržitelnosti. 

3.2. Návaznost na jiné strategické dokumenty 
SCLLD je zpracována v návaznosti a v souladu se strategickými dokumenty České republiky, 

Kraje Vysočina, obcí a dokumentů MAS Podhůří Železných hor. Tyto dokumenty dělíme na 

Strategické dokumenty lokální, regionální, krajské, celostátní a tématické. 

Strategické dokumenty lokální: 

Mezi tyto dokumenty řadíme Strategie území správního obvodu ORP Chotěboř a územní 

plány obcí Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Víska, Čečkovice, Jeřišno, Rušinov, Klokočov, Lány, Dolní 

Sokolovec, Bezděkov a městyse Libice nad Doubravou. 

Strategické dokumenty regionální: 

- Strategický plán rozvoje Podoubraví 2004-2020 

- Plán péče o CHKO Železné hory 

Strategie rozvoje krajské úrovně: 

- Strategie Kraje Vysočina 2020 – strategie je hlavním rozvojovým dokumentem Kraje 

Vysočina. Rizikové a problémové oblasti Kraje Vysočina se z velké části shodují s tématy a problémy 

řešenými strategii MAS (např. oblasti Přitažlivý venkov, Rozvoj zemědělství, Využití potenciálu pro 

rozvoj cestovního ruch aj.) 

- Regionální intervenční rámec Kraje Vysočina – Jsou zde vymezeny oblasti, do kterých 

by chtěl Kraj Vysočina svou intervencí zasahovat, opět se oblasti víceméně shodují se strategií MAS. 

Celostátní strategie 

- „Evropa 2020“ - Výchozím dokumentem pro všechny české dokumenty týkající se 

dalšího vývoje v období 2014 – 2020 by měly zohledňovat hlavní výstupy strategie EU nazvané 

„Evropa 2020“. Jejím cílem je dosáhnout nejen překonání krize, ale také nového růstu, tedy více 

pracovních míst a lepší životní úrovně. Strategie má přispět k takové EU, kde by se vytvořila 

inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. 

- Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR - určuje dlouhodobé cíle pro tři základní 

oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální a environmentální.  

- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ - strategie je základním 

koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Strategie je nástrojem realizace regionální 

politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální rozvoj. 
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3.3. Akční plán 
V této kapitole jsou rozpracovány strategické cíle na úroveň specifických cílů a opatření. Jsou uvedeny potencionální zdroje financování a 

potencionální příjemci. Konkrétní vymezení příjemců, finanční rozsah budou definovány až v konkrétních výzvách. Stejně tak budou definovány ve výzvě 

konkrétní preferenční kritéria.  

Stanovení indikátorů a jejich hodnoty jsou uvedeny v příloze v tabulce. Databáze projektů k jednotlivým opatřením je uvedena na našich 

internetových stránkách www.pohurizeleznychhor.cz 

3.3.1 Strategický cíl I.: Sociální prostředí, které napomáhá obyvatelstvu vést harmonický a spokojený 

život. 

Dobré mezilidské vztahy jsou základním předpokladem pro spokojený život každého člověka. Přestože žádné zásahy a strategická řešení 

nemohou ovlivnit vztah konkrétních lidí lze na určité úrovni vytvořit vhodné podmínky pro jejich budování a pozitivně ovlivňovat vztah 

obyvatel k sobě navzájem, k domovu a jeho hodnotám. Chceme přispět k tomu, aby všichni obyvatelé našeho regionu mohli co nejvíce rozvinout 

schopností a dovednosti přispívající k blahobytu společnosti a mohli prožívat šťastný život v bezpečí a spokojenosti. Zejména klademe důraz na 

vzdělávání a výchovu mladé generace, jako nositele těchto hodnot v budoucnosti. 

Živý venkov a soudržnost obyvatel venkova 

1.  Specifický cíl: Kvalitní vztahy mezi lidmi, spolky a regiony. 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

1.1 Podpora vzájemné spolupráce mezi spolky navzájem 
Rozpočet města a 

obcí 
Jednotlivé spolky na území MAS PŽH, Obce a 
město Chotěboř 

1.2 Spolupráce neziskové a veřejné sféry s podnikatelskou sférou 
1.3 Spolupráce mezi obcemi při realizaci projektů a akcí. 
1.4 Spolupráce s ostatními MAS a dalšími organizacemi PRV 19.3.1. 
1.5 Nadregionální a mezinárodní spolupráce MAS a ostatních 
aktérů z území 

Rozpočet města a 
obcí 
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2. Specifický cíl: Spolkové a zájmové aktivity 
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

2.1 Podpora komunitního života (podpora stávajících i nových 
organizací, včetně těch, které umožňují sociální začleňování – 
sportovních, společenských, kulturních, zájmových a nabízejí 
sociální služby – komunitní centra, finanční podpora činnosti) 

IROP 4.1 
OPZam 2.3.1 

 
Jednotlivé spolky na území MAS PŽH 

Obce a město Chotěboř 
Neziskové organizace 

2.2 Propagace činnosti spolků 
 

Rozpočty obcí 

 

3. Specifický cíl: Občanská společnost – poctivost, odvaha, solidarita, sebevědomí a iniciativa obyvatel 
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

3. 1 Veřejné ocenění významných příspěvků a činů obyvatel 
regionu. 

Rozpočty obcí 
Církevní organizace 

 Jednotlivé spolky na území MAS PŽH 
Neziskové organizace 

3. 2 Podpora dobrovolnictví v komunitní sféře 
3. 3 Podporování iniciativy obyvatel – podchycení nápadů, pomoc 
při jejich realizaci 
 

 

4.1 Specifický cíl: Volnočasové aktivity 
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

4.1 Modernizace a budování sportovních areálů a multifunkčních 
hřišť 

Rozpočty obcí a 
města 

Obce a město Chotěboř, TJ Sokol jednotlivých 
obcí 

4.2 Modernizace cyklostezek a cyklotras s doprovodnou 
infrastrukturou 
4.3 Modernizace a hipostezek, naučných stezek, odpočívadel 
4.4 Modernizace a budování kulturních a společenských center 
4.5 Modernizace a budování dětských hřišť 
4.6 Údržba běžeckých tras a sjezdovek 
4.7 Výstavba veřejných koupališť 
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5. Specifický cíl: Bezpečnost v regionu 
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

5.1 Kvalitní informační systém (telekomunikace, ICT, média, 
mobilní komunikace, kamerový systém) 

IROP 3.2 
Obce a město Chotěboř 

HZS Chotěboř 
Městská policie Chotěboř, Policie Chotěboř, 

Provozovatelé sociálních služeb, spolky na území 
MAS 

5.2 Prevence patologických jevů (spolupráce mezi školami, policií, 
spolky, provozovateli sociálních služeb) 

Rozpočty obcí 

5.3 Posilování složek IZS a hasičů IROP 4.1 
5.4 Oprava a budování rezervoárů vody PRV 8.3.1/19.2.1 

Rozpočty obcí 
 

6. Specifický cíl: Posílení vzdělanosti obyvatel v regionu v cizích jazycích, v technických a řemeslných 
oborech, přírodních vědách a pracích s digitálními technologiemi 
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

6.1 Neformální vzdělávání mládeže 
 

IROP 4.1 
Rozpočty obcí a 

města 

MAS PŽH, DDM Junior, Obce a město Chotěboř, 
Muzeum Chotěboř, Informační centrum Chotěboř, 

Knihovna Chotěboř 
 

7. Specifický cíl: Dobrá informovanost o aktuálním dění v regionu 
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

7.1 Podpora vydávání zpravodajů Rozpočty obcí 

MAS PŽH, Obce a město Chotěboř, Muzeum 
Chotěboř, Informační centrum Chotěboř 

7.2 Podpora vysokorychlostního internetu, hotspotů a dalších 
moderních forem komunikace 

Rozpočty obcí 
Dotace Kraje 

Vysočina 
7.3 Vytvoření a správa internetových stránek pro jednotlivé obce a 
spolky 
 

Rozpočty obcí 

 

Hlavní oblast: Udržení tradic a péče o kulturní dědictví 
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8. Specifický cíl: Posilování pocitu hrdosti na svůj domov, jeho tradice i současné úspěchy. 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

8.1 Budování a péče o muzejní expozice 

Rozpočty obcí MAS PŽH, Obce a město Chotěboř 

8.2 Propagace regionu 
8.3 Vydávání odborných i populárních publikací a materiálů o 
historii, přírodních a kulturních hodnotách regionu 
8.4 Podpora akcí spojené s významným výročím obcí, organizací a 
významných rodáků. Srazy rodáků. 
8.5 Budování a oprava památníků 

9. Specifický cíl: Péče o kulturní památky 

Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

9.1 Oprava a rekonstrukce památek včetně drobných sakrálních 
staveb (křížků a božích muk) Národní dotace 

Rozpočet města a 
obcí 

Krajské dotace 

Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty 
9.2 Zabezpečení stávajících kulturních památek 
9.3 Podpora nových způsobů využívání památkových objektů a 
oživování památek. 
 

 

 
10. Specifický cíl: Udržování tradic, vytváření nových tradic 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

10.1 Podpora akcí zaměřených na širokou veřejnost, děti a mládež. 
Rozpočty obcí a 

města 
Obce a město Chotěboř, MAS PŽH 10.2 Podpora festivalů a přehlídek regionálního, národního i 

mezinárodního charakteru 
 

Hlavní oblast: Sociálně přívětivé prostředí 
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11. Specifický cíl: Zvyšování odolnosti obyvatel, psychohygiena, důstojný život pro obyvatele 
s psychickým onemocněním 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

11.1 Poradenská a preventivní činnost v oblasti psychohygieny a 
sociální oblasti 

Rozpočty obcí a 
města 

Obce a město Chotěboř 
Neziskové organizace 
Církevní organizace, Soukromé subjekty 

 

12. Specifický cíl: Kvalitní výchova a vzdělávání dětí a mládeže, důraz na jejich osobní a charakterový 
rozvoj 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

12.1 Inovace školních výukových programů a modernizace všech 
typů škol, zajištění bezbariérovosti 

IROP 4.1 
Rozpočet města a 

obcí 

Obce a město Chotěboř 

12.2 Partnerství vzdělávacích, kulturních a sportovních institucí 

Rozpočet města a 
obcí 

 

12.3 Partnerství studentů, žáků a rodičů při společných projektech 
12.4 Mezinárodní spolupráce mezi školami 
12.5 Spolupráce škol s budoucími zaměstnavateli v regionu, 
návaznost výuky na potřeby praxe 
12.6 Důraz na vzdělávání a adekvátní finanční ohodnocení 
pedagogů 

 

13. Specifický cíl: Pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, hendikepovaní, děti z 
problematických rodin, děti z dětských domovů) nebo obyvatel ohrožených izolací a nouzí 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

13.1 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování 
vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. 
a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 

IROP 4.1 
OPZam 2.3.1 

Obce a město Chotěboř, Fokus VYSOČINA, 
neziskové organizace, církevní organizace, MAS 

PŽH 
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3.3.2 Strategický cíl II: Hospodářská prosperita regionu 

Cílem je vytvořit hospodářsky prosperující region, kde se poptávka po pracovních místech co nejvíce potkává s nabídkou, kde 

hospodářská činnost vytváří kvalitní hodnoty s co nejmenším využitím primárních zdrojů a minimálním ovlivněním okolní přírody a životního 

prostředí. Budeme podporovat využití místních zdrojů, místní spotřebu, podnikatelské aktivity zvyšující zaměstnanost v regionu a aktivity 

přinášející prosperitu celému regionu. Velký důraz budeme klást na rozvoj zemědělských aktivit. 

Hlavní oblast: Infrastruktura pro podnikání 

14. Specifický cíl: Kvalitní podnikatelská infrastruktura v regionu 
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

14.1 Vybavení průmyslových zón odpovídající infrastrukturou 
 

OPPIK 
Ekonomické subjekty, Obce a město Chotěboř 

 

15. Specifický cíl: Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

15.1 Podpora netradičních forem cestovního ruchu s maximálním 
využitím přírodních zdrojů.  

Rozpočet obce a 
města 

Národní dotace 
Krajské dotace 

Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty – 
rodinné farmy, podnikatelé nabízející ubytování a 

stravovací kapacity, MAS PŽH 

15.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu Rozpočet obce a 
města 

Národní dotace 
Krajské dotace 

15.3 Zatraktivnění muzea a služeb informačního centra, zajištění 
prostor pro depozitáře Rozpočet obce a 

města 15.4 Propagace geoparku a CHKO, regionu 
15.5 Meziregionální spolupráce a propagace 
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15.6 Konferenční turistika a agroturistika. PRV 6.4.2 
 

Hlavní oblast: Podnikatelská aktivita 

16. Specifický cíl: Propagace stávajících průmyslových zón pro nové zájemce. 
Opatření  Zdroje financování Potencionální příjemci 

16.1 Propagace stávajících průmyslových zón pro nové zájemce Rozpočet obcí a 
města 

Město Chotěboř 

 

17. Specifický cíl: Pomoc začínajícím podnikatelům, podpora malého a středního podnikání s vysokou 
flexibilitou směrem k zaměstnanosti a zavádění inovací 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

17.1 Nabídka dotačních titulů 
Rozpočty obcí a 

města 

Obce a město Chotěboř, MAS PŽH, poradenské 
firmy, podnikatelé 17.2 Poradenství pro podnikatele v oblasti administrativní zátěže 

související s podporou z veřejných zdrojů. 
 

18. Specifický cíl: Podpora regionálních výrobců a propagace jejich výrobků 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

18.1 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů, podpora propagačních 
činnosti v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

PRV 16.4.1/19.2.1. 
PRV 19.3.1. 

Obce a město Chotěboř 
MAS PŽH 

 

19. Specifický cíl: Podpora lesnictví 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

19.1 Rozvoj lesnické infrastruktury PRV 4.3.2/ 19.2.1. Podniky všech velikostí, obce 
19.2 Pořízení moderní lesnické techniky a technologií PRV 8.6.1. /19.2.1. Podniky všech velikostí, obce 
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19.3 Neproduktivní investice v lesích PRV 8.5.2. /19.2.1. Podniky všech velikostí, obce 
 

20. Specifický cíl: Investice do zemědělských podniků a zemědělské infrastruktury 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

20.1 Investice do zemědělských podniků, využití brownfildů  PRV 4.1.1/19.2.1. 
 

Zemědělská družstva, zemědělské podniky, 
rodinné farmy, obce 

20.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
PRV 4.2.1. /19.2.1. 

Zemědělská družstva, zemědělské podniky, 
rodinné farmy, obce 

20.3 Zemědělská infrastruktura 
čl 17.1 c)/19.2.1. 

Zemědělská družstva, zemědělské podniky, 
rodinné farmy, obce 

 

21. Specifický cíl: Konkurenceschopnost podnikatelů, včetně zemědělských podnikatelů, v národním i 
mezinárodním měřítku 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

21.1 Podpora cíleného marketingového a dotačního poradenství 
podnikatelům 

OPPIK PO2 
 

Podniky všech velikostí Poradenské firmy 
MAS PŽH 

21.2 Podpora zavádění moderních technologií a inovací OPPIK PO2 
PRV 16.2.1 
PRV 16.2.2 

21.3 Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje zaměřených na inovace 

OPPIK PO1 
PRV 16.2.1 
PRV 16.2.2 

21.4 Sdílení zařízení a zdrojů PRV 16.3.1/  
PRV 19.2.1. 

Podniky všech velikostí Poradenské firmy 
MAS PŽH, obce 

 

 
22. Specifický cíl: Projekty na využití brownfieldů a zanedbaných staveb 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

22.1 Přestavba na komerčně využitelné objekty, plochy OPPIK PO2 Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty 
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23. Specifický cíl: Zachování a rozšíření služeb 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

23.1 Podpora venkovských prodejen a obchodů nezávislých na 
velkých řetězcích Rozpočty obcí a 

města 

Soukromé subjekty, obce a město Chotěboř, 
zřizovatelé soukromých podniků 

23.2 Podpora pohostinství v obcích 
23.3 Rozšíření nabídky služeb v obcích a městech 

 

24. Specifický cíl: Nezemědělské činnosti  
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

24.1 Nezemědělské činnosti PRV 6.4.1. /19.2.1. 
PRV 6.4.3 
PRV 16.6.1 

Podniky, včetně zemědělských, zřizovatelé 
sociálních podniků 

 

25. Specifický cíl:  Podpora zaměstnanosti v místních neziskových organizacích s výraznou 
prokomunitní aktivitou 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

25.1 Podpora zaměstnanosti v místních neziskových organizacích s 
prokomunitní aktivitou 

Rozpočty obcí a 
města 

 

Neziskové organizace, obce a město Chotěboř, 
zřizovatelé soukromých podniků 

 

26. Specifický cíl:  Redukce negativních vlivů zemědělské výroby (prašnost, zápach, znečištění 
vozovek, dopravní kolize se zemědělskými stroji apod.) 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

26.1 Pořízení modernější techniky. PRV 4.1.1 
PRV 16.3.1. 

Zemědělské podniky 
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Hlavní oblast: Pracovní síla 

27. Specifický cíl: Směřování vzdělání mladých lidí k oborům, kdy chybí kvalifikovaná síla nebo je jí 
nedostatek, zejména k oborům řemeslným, zemědělským a strojírenským 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

27.1 Podpora nástupních praxí a praxí při studiu, spolupráce 
podniků se SŠ a VŠ 

PRV 19.3.1. 
Obce a město Chotěboř, MAS PŽH 
Podniky, OSVČ 

 

28. Specifický cíl:  Podpora rekvalifikací a celoživotního vzdělávání, vzdělání pro podnikatele 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

28.1 Předávání znalostí a informační akce PRV 1.1.1 
PRV 1.2.1 

Rozpočty obcí a 
města 

Obce a město Chotěboř, poradenské firmy 

 

29. Specifický cíl: Zlepšování rovnosti příležitostí na trhu práce 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

29.1 Zvyšování kapacit předškolního zařízení IROP 4.1 
OPZ 2.3.1 

Obce a město Chotěboř, poradenské firmy, MAS 
PŽH 

 

Hlavní oblast: Sociální podnikání 

30. Specifický cíl: Podpora sociálního podnikání 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

30.1 Zřizování sociálních podniků IROP 4.1 
OPZ 2.3.1 

Obce a město Chotěboř, poradenské firmy, MAS 
PŽH, soukromé subjekty 
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3.3.3 Strategický cíl III.: Kvalitní prostředí a infrastruktura 

Stav prostředí, ve kterém žijeme a dobrá infrastruktura jsou materiálním základem pro spokojený život našich obyvatel, návštěvníků i 

podnikatelů. 

Hlavní oblast: Bydlení 

31. Specifický cíl: Podpora bytové výstavby 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

31.1 Zasíťování ploch, komunikace k parcelám Rozpočet obcí a 
města 

Obce a město Chotěboř 

 

32. Specifický cíl: Vytvoření nových obyvatelných ploch 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

32.1 Nová výstavba bytů, rekonstrukce objektů na bydlení Rozpočet města a 
obcí 

Obce a Město Chotěboř 

 

33. Specifický cíl: Zvýšení počtu sociálních bytů 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

33.1 Sociální bydlení – nová výstavba bytů, rekonstrukce objektů Rozpočet města a 
obcí 

Obce a Město Chotěboř 

 

34. Specifický cíl: Snižování energetické náročnosti domů a bytů 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

34.1 Snižování energetické náročnosti domů a bytů IROP 2.5 Obce a město Chotěboř 
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Hlavní oblast: Doprava 

35. Specifický cíl: Komunikace 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

35.1 Zlepšování prostupnosti území a propojení jednotlivých sídel 
v MAS Rozpočet města a 

obcí 
Obce a město Chotěboř 

35.2 Zvyšování kvality silnic a místních komunikací, cest pro pěší a 
pro bezmotorovou dopravu 
35.3 Cyklotrasy jako prostředek dopravy za prací IROP 4.1 
35.4 Zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu v zastavěných 
částech území včetně bezbariérového přístupu 

IROP 4.1 

 

 

36. Specifický cíl: Dopravní obslužnost 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

36.1 Zajištění dopravního spojení o víkendech a ve večerních 
hodinách 

Rozpočty obcí a 
města 

Obce a město Chotěboř 

 

Hlavní oblast: Technická infrastruktura 

37. Specifický cíl: Péče o stávající občanskou vybavenost a vytváření nových prvků občanské 
vybavenosti 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

37.1 Vytváření nových prvků občanské vybavenosti Rozpočet města a 
obcí 

Obce a město Chotěboř 

 

38. Specifický cíl: Zvyšování kapacity, délky a udržitelnosti vodovodů, kanalizací a ČOV 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 



90 
 

38.1 Příprava projektů a stavby vodovodů, kanalizací a ČOV OPŽP 1.1 Obce a město Chotěboř 
 

39. Specifický cíl: Nakládání s odpady 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

39.1 Zlepšování stavu kontejnerů, zajištění systému svozu odpadů a 
bioodpadů, zajištění ploch pro ukládání odpadů, hygienizace 
odpadu, podpora třídění odpadu, podpora sběrných dvorů, eliminace 
nelegálních skládek 

OPŽP 3 

Obce a město Chotěboř 

 

Hlavní oblast: Veřejné budovy a veřejná prostranství 

40. Specifický cíl: Péče a vytváření prvků veřejné zeleně a veřejného prostranství 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

40.1 Výsadba a údržba veřejné zeleně, úpravy veřejných 
prostranství, zajištění odpovídajícího systému a techniky údržby 
zeleně 

Rozpočet města a 
obcí 

Obce a město Chotěboř 

 

41. Specifický cíl: Revitalizace zanedbaných budov areálů a brownfieldů 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

41.1 Úprava, využití, revitalizace stávajících brownfildů, 
konzervace a zajištění stávajících objektů 

Rozpočet města a 
obcí 

Obce a město Chotěboř, Soukromé subjekty 

  
 

42. Specifický cíl: Modernizace, rekonstrukce a snižování energetické náročnosti veřejných budov 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

42.1 Modernizace, rekonstrukce a snižování energetické náročnosti 
veřejných budov 

OPŽP 5.1 
Obce a město Chotěboř 
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43. Specifický cíl: Pozemkové úpravy 
Opatření  Zdroje financování Potencionální příjemci 

43.1 Pozemkové úpravy Rozpočet města a 
obcí 

PRV 4.3.1. /19.2.1. 

Obce a město Chotěboř 

 

 

Hlavní oblast: Plánování 

44. Specifický cíl: Tvorba územních plánů, studií a strategií rozvoje obcí, studie zaměřené na řešení 
krajiny 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

44.1 Tvorba a aktualizace dokumentů plánování Rozpočty obcí a 
města 

Obce a město Chotěboř 

 

3.3.4. Strategický cíl IV.: Pěkná a zdravá příroda, ekologicky stabilní krajina, snižování rizik 

přírodních katastrof 

Chceme, aby si naši obyvatelé uvědomili nesmírnou estetickou hodnotu naší krajiny, která se nachází v geologicky velmi zajímavé oblasti 

Železných hor a uvědomili si význam ochrany přírodního bohatství a jejich nenahraditelných zdrojů. Nadregionální význam má naše území jako 

významný zdroj pitné vody. 

Hlavní oblast: Společnost s dobrým přístupem ke krajině a přírodě 

45. Specifický cíl: Environmentální vzdělávání všech vrstev obyvatelstva 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

45.1 Pořádání informačních akcí v terénu a vzdělávacích kurzů PRV 1.1.1 
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 Obce a město Chotěboř, neziskové organizace, 
zájmové spolky (např. Český svaz ochránců 
přírody - ČSOP), soukromé subjekty 

45.2 Budování zařízení sloužící k environmentální výchově Rozpočty obcí a 
města 

 

46. Specifický cíl: Opatření směřující k energetickým úsporám a využití alternativních zdrojů energie 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

46.1 Využití alternativních zdrojů energie 
PRV 6.4.3 

Obce a město Chotěboř, podniky všech velikostí, 
soukromé subjekty 

 

47. Specifický cíl: Odstranění ekologických zátěží 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

47.1 Odstranění skládek, chátrajících objektů OPŽP 3.3 
OPŽP 3.4 

Obce a město Chotěboř, podniky všech velikostí, 
soukromé subjekty 

47.2 Rekultivace pozemků. OPŽP 3.4 
 

Hlavní oblast: Ochrana přírodního bohatství 

48. Specifický cíl: Ochrana druhové rozmanitosti a původních druhů a ochrana a diverzifikace 
biotopů 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

48.1 Ochrana stávajících biotopů a vytváření nových OPŽP 4.2 
OPŽP 4.3 

MAS PŽH, Obce a město Chotěboř, soukromé 
subjekty, neziskové organizace, zájmové spolky, 

zemědělské podniky 
48.2 Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů OPŽP 4.2 

OPŽP 4.3 
 

Hlavní oblast: Ekologicky stabilní krajina 
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49. Specifický cíl: Podpora ekologických řešení v zemědělství, lesnictví a v průmyslu 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

49.1 Podpora ekologicky šetrného hospodaření v zemědělství a 
lesnictví, zvýšení ekologické stability krajiny. Protierozní a 
protipovodňová opatření k ochraně půdního fondu. Investice do 
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Realizace plánů 
společných zařízení. Zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. 

PRV 4.3.1. 
PRV 8.5.1/19.2.1. 

OPŽP 4.3 
Zemědělské subjekty 

Obce a město Chotěboř 
49.2 Podpora ekologických řešení v průmyslu – eliminace zdrojů 
znečištění 

OPŽP 3.1 
OPŽP 3.2 
OPŽP 3.5 

 

50. Specifický cíl: Podpora preventivních opatření směřujících k ekologické stabilitě krajiny 
Opatření Zdroje financování Potencionální příjemci 

50.1 Budování biokoridorů, výsadba alejí. OPŽP 4.3 Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty, 
zemědělské podniky 

 

Hlavní oblast: Snižování rizik přírodních katastrof 

51. Specifický cíl: Obnovení přirozeného vodního režimu v krajině, zvýšení retenční schopnosti 
krajiny, opatření proti povodním a nadměrnému suchu  
Opatření Zdroje financování Potenciální příjemci 

51.1 Revitalizace vodních toků a nádrží OPŽP 4.1 
OPŽP 4.2 
OPŽP 4.3 

Obce a město Chotěboř, zájmové spolky, podniky 
všech velikostí zejména rybářské a zemědělské 

51.2 Budování remízků v zemědělské krajině, vytváření mokřadů a 
tůní, zalesňování a péče o lesní porost, udržování travních porostů 

OPŽP 4.3 

51.3 Výsadba zeleně a budování doprovodných vodních prvků 
v sídelních oblastech 

OPŽP 4.4 
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3.4. Programové rámce 

Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a 

ŽP

 

Specifický cíl strategie Spolkové a zájmové skupiny 

Název opatření 2.1 Podpora komunitního života 

Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1 

Popis opatření 

Cílem opatření je vytvoření podmínek pro komunitní 
život, pro stávající i nové organizace, ale pouze těch, 
které umožňují sociální začleňování (sportovních, 
společenských, kulturních, zájmových) a poskytují 
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů. V komunitních 
centrech je vykonávána sociální práce. 

Typy projektů - budování a rekonstrukce komunitních center 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše MAS stanoví limity až v konkrétní výzvě. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 1 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro 
služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb 

 
 

Specifický cíl strategie Bezpečnost v regionu 

Název opatření 1.3.Posilování složek IZS a hasičů 

Vazba na specifický cíl IROP 1.3/4.1 
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Popis opatření 

Cílem opatření je dovybavit JPO tak, aby byly schopny 
aktivně řešit následky náhlých událostí v regionu. 
Projekty budou v souladu s přílohou č. 5 Programového 
dokumentu IROP a s dokumentem Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, 
z důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020. 

Typy projektů - technické a materiální vybavení JPO (např. 
automobil pro evakuaci a zásobování obcí) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše MAS stanoví limity až v konkrétní výzvě. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

57520   Počet exponovaných území 
s nedostatečnou připraveností 
složek IZS 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

57001 

 

57501 

Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS 

Počet nových a modernizovaných 
objektů sloužících složkám IZS 

 
 

Specifický cíl strategie 

Posílení vzdělanosti obyvatel v regionu v cizích 
jazycích, technických a řemeslných oborech, 
přírodních vědách a pracích s digitálními 
technologiemi. 

Název opatření 6.1 Vzdělávání mládeže. 

Vazba na specifický cíl IROP 2.4/4.1 

Popis opatření 
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání, pro 
zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
v následujících klíčových kompetencích: komunikace 
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v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní 
vědy, práce s digitálními technologiemi.  

Typy projektů 
Vybavení Domu a dětí mládeže pro vytvoření podmínek 
pro vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodověda, 
řemesla, technika, jazyky) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované spec. cílem 
IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 30 
  

Podíl osob předčasně opouštějící 
vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 01  Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

 
 
 
 

Specifický cíl strategie 
12 Kvalitní výchova a vzdělávání dětí a mládeže, 
důraz na jejich osobní a charakterový rozvoj 

Název opatření 
12.1 Inovace školních výukových programů a 
modernizace všech typů škol, zajištění bezbariérovosti.  

Vazba na specifický cíl IROP 2.4/4.1 

Popis opatření 

Vybavení definovaných vzdělávacích zařízení 
vybavením a pomůckami, včetně kompenzačních a 
digitálních, umožňující inovativní pojetí výuky v 
požadovaných oborech přírodovědných, technických a 
řemeslných. Zajištění bezbariérovosti a modernizace ZŠ, 
a VOŠ. Inovací školních výukových programů a 
modernizací je myšleno zlepšení podmínek pro rozvoj 
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klíčových kompetencí uvedených v Programovém 
dokumentu IROP, SC 2.4.  

Typy projektů 
- vytvoření a vybavení odborných učeben 
- vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
(bezbariérovost) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 

5 00 30
  

Podíl osob předčasně opouštějící 
vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 

5 00 00
  

Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 
 

Specifický cíl strategie 
13 Podpora vyloučených a vyloučením ohrožených 
osob 

Název opatření 

13.1 Podpora sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictvím poskytování vybraných sociálních 
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a dalších 
programů a činností v oblasti sociálního začleňování 

Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1 

Popis opatření 
Budování zařízení pro znevýhodněné klienty. Podpořeny 
budou sociální služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

Typy projektů - nízkoprahové zařízení pro děti 
- sociálně-terapeutická dílna 
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Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované spec. cílem 
IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 10   Kapacita služeb a sociální 
práce 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 54 01  Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných 
druhů sociálních služeb 

 
 

Specifický cíl strategie 29. Zlepšování rovnosti příležitostí na trhu práce 

Název opatření 29.1 Zvyšování kapacit předškolních zařízení 

Vazba na specifický cíl IROP 2.4/4.1 

Popis opatření 

Stavby, stavební úpravy, vybavení, včetně 
kompenzačních pomůcek a úprav pro hendikepované 
v zařízeních předškolního vzdělávání. U všechno 
projektů musí být vždy navýšena kapacita zařízení nebo 
se musí jednat o nové zařízení. 

Typy projektů - budování zázemí pro dětské skupiny včetně dětí 
do 3 let 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 
Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 



99 
 

5 01 20  Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti do 3 let 

5 00 20  Podíl tříletých dětí umístěných v 
předškolním zařízení 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 00  Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

 

Specifický cíl strategie 30. Podpora sociálního podnikání 

Název opatření 30.1 Zřizování sociálních podniků 

Vazba na specifický cíl IROP 2.2/4.1 

Popis opatření 

Budování nových sociálních podniků nebo podpora 
stávajících, pořízení vybavení. Podpora stávajících 
podniků a pořízení vybavení do nich je možná pouze 
v případě, kdy je zároveň rozšířena kapacita podniků.  

Typy projektů - sociální podnik pro recyklaci odpadu a výrobu 
obalů 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

1 04 11  Míra nezaměstnanosti osob 
s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

1 00 00  Počet podniků pobírajících 
podporu 
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1 01 02 Počet podniků pobírajících 
granty 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích 

1 01 05 Počet nových podniků, 
které dostávají podporu 

1 03 00 Soukromé investice 
odpovídající veřejné 
podpoře podniků (granty) 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

 
 

Specifický cíl strategie 35. Komunikace 

Název opatření 35.3 Cyklotrasy jako prostředek dopravy za prací 

Vazba na specifický cíl IROP 1.2/4.1 

Popis opatření 

Výstavba nových cyklotras se zaměřením na podporu 
integrovaných řešení (víceúčelové pruhy, přičemž 
víceúčelovými pruhy se rozumí liniová opatření pro 
cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních 
komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro 
autobusy a jízdní kola). Budování doprovodné 
infrastruktury (např. stojany na kola) mohou být 
doplňkem projektu zaměřeného na výstavbu nebo 
rekonstrukci cyklotrasy. 

Typy projektů Nově vybudovaná cyklotrasa s víceúčelovými pruhy. 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 
Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
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7 63 10  Podíl cyklistiky na 
přepravních výkonech 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 61 00  Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

  

 

Specifický cíl strategie 35. Komunikace 

Název opatření 
35.4 Zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu 
v zastavěných částech území včetně bezbariérového 
přístupu 

Vazba na specifický cíl IROP 1.2/4.1 

Popis opatření 
Výstavba nebo pořízení bezpečnostních prvků zvyšující 
bezpečnost dopravy 

Typy projektů 

Komplexní řešení bezpečnosti dopravy a pohybu v obci 
(pořízení retardérů a radarových měřičů rychlosti, 
zpomalovací semafor, přechody pro chodce, 
bezbariérové úpravy, komunikace pro pěší) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 51 20  Podíl veřejné osobní dopravy na 
celkových výkonech v osobní 
dopravě 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 50 01  Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 
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Programové rámce PRV 

Název Fiche Spolupráce s ostatními MAS a ostatními 
organizacemi 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche  
- stručný popis Fiche Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou 

spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez 
této spolupráce v takové podobě nevznikly.  

- Vazba na cíle CLLD 1.4 Spolupráce s ostatními MAS a ostatními 
organizacemi 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Hmotné a nehmotné investice na zajištění 
odbytu místní produkce včetně jeho značení, 
vzdělávací aktivity, investice do 
informačních a turistických center. 

Definice příjemce dotace MAS 
Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 
 

Název Fiche Zavádění preventivních opatření v lesích  

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění 
preventivních protipovodňových opatření v 
lesích 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 
Podpora zahrnuje realizaci preventivních 
opatření vpřed povodňovými situacemi. 

- Vazba na cíle CLLD 5.4 Oprava a budování rezervoárů vody 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 

Podpora obnovy, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství a 

lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 

Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření 

s půdou, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 4B Lepší hospodaření 

s vodou, včetně nakládání s hnojivy a 

pesticidy. 
Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Budování retenčních nádrží, opatření na 
zpomalování odtoků vody a na snížení 
odnosu splavenin, protierozní opatření, 
preventivní protipovodňová opatření. 

Definice příjemce dotace 
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
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- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu s 
horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
- číslo 93001 
- název Celková plocha 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 0,1 

 

Název Fiche 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů  

Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 35, odstavec 2, písmeno d) 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na spolupráci 
minimálně dvou subjektů, která vede 
k vytváření a rozvoji krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů. 

- Vazba na cíle CLLD 

18.1 Podpora horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky dodavatelského 
řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů, 
podpora propagačních činnosti v místním 
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kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů. 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 3 
Podpora organizace potravinového řetězce, 

včetně zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh, dobrých životních 

podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, 
zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 

lepším začleněním do 

zemědělskopotravinářského řetězce 

prostřednictvím programů jakosti, 

přidáváním hodnoty zemědělským 

produktům a podporou místních trhů a 

krátkodobých řetězců, seskupení a 

organizací producentů a mezioborových 

organizací, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské 

výkonnosti všech zemědělských podniků a 

usnadnění jejich restrukturalizace a 

modernizace, zejména za účelem zvýšení 

míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož 

i diverzifikace zemědělských činností. 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Začlenění prvovýrobců do dodavatelských 
řetězců, posílení jejich 
konkurenceschopnosti, společné investice na 
vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ 
nebo místního trhu, pořizování strojů, 
softwaru, technologie, vybavení, nová 
výstavba nebo modernizace nemovitostí, 
propagační činnost, studie a podnikatelské 
plány. 

Definice příjemce dotace 

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž 
minimálně jeden musí prokázat 
podnikatelskou činnost v odvětví 
zemědělství nebo potravinářství. Může se 
jednat o následující subjekty: zemědělský 
podnikatel, výrobce potravin, nevládní 
neziskové organizace zastupující zemědělce 
nebo zpracovatele potravin, obce nebo 
svazky obcí 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
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smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu s 
horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

5.    Projekty uplatňující inovativní 
přístupy (budou metodicky definovány 
přesné kategorie inovací, které bude 
žadatel povinen objektivním způsobem 
prokázat) 

Indikátory výstupu  
- číslo 93102 
- název Počet podpořených kooperačních činností 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 1 
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 2 

 

Název Fiche Lesnická infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická 
infrastruktura 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se 
týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobením se 
lesnictví, včetně přístupu 
k lesní půdě. 

- Vazba na cíle CLLD 19.1 Rozvoj lesnické infrastruktury  

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného 
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obhospodařování lesů, zejména prioritní 
oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti 

všech zemědělských podniků a usnadnění 

jejich restrukturalizace a modernizace, 

zejména za účelem zvýšení míry účasti na 

trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace 

zemědělských činností. 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Hmotné nebo nehmotné investice do 
rekonstrukce a budování lesnické 
infrastruktury. Obnova a výstavba 
souvisejících objektů a technického 
vybavení. 

Definice příjemce dotace 

Fyzické nebo právnické osoby 
hospodařících v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo jejich 
sdružení nebo spolků s právní osobností, 
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu s 
horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4.    Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 2 

Indikátory výsledku  
- číslo 94302 
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- název Celková délka lesních cest 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,5 
- cílový stav 1 

 

Název Fiche 
Technika a technologie pro lesní 
hospodářství  

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 
Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice do 
lesnických technologií a do strojů a 
technologií vedoucích k efektivnímu 
zpracování dřeva 

- Vazba na cíle CLLD 
19.2 Pořízení moderní lesnické techniky a 
technologií 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného 

obhospodařování lesů, zejména prioritní 
oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti 

lesního hospodářství 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Pořízení strojů a technologií pro 
hospodaření na lesních pozemcích, 
výstavba, modernizace dřevozpracujících 
provozoven včetně technologického 
vybavení. 

Definice příjemce dotace 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a 
malé a střední podniky zaměřené na 
investice, které zvyšují lesnický potenciál 
nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací 
lesnických produktů a jejich uváděním na 
trh. 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu s 
horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 
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1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

       5.   Projekty uplatňující inovativní 
přístupy (budou metodicky definovány 
přesné kategorie inovací, které bude žadatel 
povinen objektivním způsobem prokázat) 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 2 

Indikátory výsledku  
- číslo 94800 

- název 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projeků 

- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 

 

Název Fiche  Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 
Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje 
investice ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou 
činností využívajících společenského 
potenciálu 
lesů. 

- Vazba na cíle CLLD 19.3 Neproduktivní investice v lesích  

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 

Podpora obnovy, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství a 

lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 

Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření 

s půdou, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 4A Obnova, zachování a 

posílení biologické rozmanitosti, včetně 

oblastí sítě Natura 2000, oblastí s 

přírodními či jinými zvláštními omezeními a 
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zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu 

evropské krajiny. 
Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Projekty zaměřené na posílení rekreační 
funkce lesa, na usměrňování návštěvnosti 
území. 

Definice příjemce dotace 
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

5. Projekty uplatňující inovativní 
přístupy (budou metodicky 
definovány přesné kategorie inovací, 
které bude žadatel povinen 
objektivním způsobem prokázat) 

Indikátory výstupu  
- číslo 92702 
- název Počet podpořených operací 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
- číslo 93001 
- název Celková plocha 
- výchozí hodnota 0 
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- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 

 

Název Fiche  Investice do zemědělských podniků  

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice 
do zemědělských podniků 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové 
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského 
podniku 

- Vazba na cíle CLLD 
20.1. Investice do zemědělských podniků, 
využití brownfildů a zemědělská 
infrastruktura 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech 

a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování 

lesů, 

zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských 

podniků a usnadnění jejich restrukturalizace 

a modernizace, zejména za účelem zvýšení 

míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož 

i diverzifikace zemědělských činností. 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a 
rostlinné výrobě, investice do zemědělských 
staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou 
produkci. Mobilní stroje pro zemědělskou 
výrobu a pořízení peletovacích zařízení pro 
vlastní spotřebu. Netýká se včel a rybolovu. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 
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1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

      5.   Projekty uplatňující inovativní 
přístupy (budou metodicky definovány 
přesné kategorie inovací, které bude žadatel 
povinen objektivním způsobem prokázat) 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 4 
- cílový stav 8 

Indikátory výsledku  
- číslo 94800 

- název 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů 

- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 2 

 

 

Název Fiche 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se 
týkají zpracování, uvádění na trh nebo 
vývoje zemědělských produktů uvedených 
v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo 
bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, 
přičemž výstupem procesu produkce může 
být produkt, na nějž se uvedená příloha 
nevztahuje. 

- Vazba na cíle CLLD 
20.2. Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů  
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- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 3 

Podpora organizace potravinového řetězce, 

včetně zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh, dobrých životních 

podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, 
zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 

lepším začleněním do 

zemědělskopotravinářského 

řetězce prostřednictvím programů jakosti, 

přidáváním hodnoty 

zemědělským produktům a podporou 

místních trhů a krátkodobých řetězců, 

seskupení 

a organizací producentů a mezioborových 

organizací. 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Hmotné a nehmotné investice týkající se 
zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh, investice do výstavby a 
rekonstrukce budov včetně manipulačních 
ploch, pořízení vybavení pro zpracování 
zemědělských produktů, jejich úpravu, 
balení a značení, investice související se 
skladováním. Investice pro zvyšování 
kvality produktů s jejich uváděním na trh a 
zařízení na čištění odpadních vod. 

Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, 
výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve 
zpracování, uvádění na trh a vývoji 
zemědělských produktů uvedeného v příloze 
I Smlouvy o fungování EU jako vstupní 
produkt 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
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3. Projekty s vazbou na horizontální 
téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

     5.    Preferované budou zejména 
projekty, které budou zaměřeny na investice 
na uvádění na trh zemědělských produktů 
s cílem zkrácení dodavatelského řetězce 
v rámci místních trhů 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 
- cílový stav 5 

Indikátory výsledku  
- číslo 94800 

- název 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů 

- výchozí hodnota 0  
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 

 

Název Fiche Zemědělská infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 
Zemědělská infrastruktura 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Infrastruktura související s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobení se 
zemědělství, včetně přístupu k zemědělské 
půdě 

- Vazba na cíle CLLD 20.3 Zemědělská infrastruktura 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech 

a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování 

lesů, 

zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
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podniků a usnadnění jejich restrukturalizace 

a modernizace, zejména za účelem zvýšení 

míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož 

i diverzifikace zemědělských činností. 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Hmotné a nehmotné investice související 
s zlepšení kvality a zvýšení hustoty polních 
cest a souvisejících objektů a technického 
vybavení. Musí být dokončeny pozemkové 
úpravy a musí se jednat o polní cesty mimo 
intravilán. 

Definice příjemce dotace Obec nebo zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

 Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 

 

 

Název Fiche Sdílení zařízení a zdrojů  

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení 
zařízení a zdrojů 
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Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na spolupráci 
minimálně dvou subjektů při společném 
sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce 
je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, 
kterých by při individuálním postupu 
nemohlo být dosaženo 

- Vazba na cíle CLLD 21.4. Sdílení zařízení a zdrojů 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech 

a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování 

lesů, 

zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských 

podniků a usnadnění jejich restrukturalizace 

a modernizace, zejména za účelem zvýšení 

míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož 

i diverzifikace zemědělských činností, 
podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 
2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 

hospodářství a 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 

lepším začleněním 

do zemědělsko-potravinářského řetězce 

prostřednictvím programů jakosti, 

přidáváním 

hodnoty zemědělským produktům a 

podporou místních trhů a krátkodobých 

řetězců, 

seskupení a organizací producentů a 

mezioborových organizací. 
Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Společné investice spolupracujících 
subjektů, tj. technologie, stroje, prostory. 
Podpora spolupráce např. tvorbou studií 
podnikatelského plánu. 

Definice příjemce dotace 

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž 
minimálně jeden musí prokázat 
podnikatelskou činnost v odvětví 
zemědělství nebo potravinářství, v případě 
lesnictví se jedná o subjekt hospodařící 
v lesích. Každý subjekt musí splňovat 
kategorii mikropodniku. Může se jednat o 
následující subjekty: zemědělský podnikatel, 
výrobce potravin, subjekt hospodařící v 
lesích 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 
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Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

5. Množství sdílejících subjektů 
vzhledem k  výši dotace 

Indikátory výstupu  
- číslo 93102 
- název Počet podpořených kooperačních činností 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 2 

 

Název Fiche  Investice do nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora 
investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje 
investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. 

- Vazba na cíle CLLD 24.1 Nezemědělské činnosti  
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- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 
Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje 
ve venkovských oblastech, zejména prioritní 
oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, 
vytváření malých podniků a pracovních 
míst. 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Investice do nezemědělských činností dle 
klasifikace CZ NACE – výčet viz článek 19, 
odstavec 1, písmeno b) 

Definice příjemce dotace 
Podnikatelské subjekty (FO i PO) – 
mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

5. Projekty uplatňující inovativní 
přístupy (budou metodicky 
definovány přesné kategorie inovací, 
které bude žadatel povinen 
objektivním způsobem prokázat) 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
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- hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 
- cílový stav 4 

Indikátory výsledku  
- číslo 94800 

- název 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů 

- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 

 

Název Fiche  Pozemkové úpravy  

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, ostavec1., písmeno c) 
Pozemkové úpravy 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se 
týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k 
zemědělské a lesní půdě a pozemkových 
úprav. 

- Vazba na cíle CLLD 43.1 Pozemkové úpravy 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného 

obhospodařování lesů, zejména prioritní 
oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti 

všech zemědělských podniků a usnadnění 

jejich restrukturalizace a modernizace, 

zejména za účelem zvýšení míry účasti na 

trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace 

zemědělských činností. 

Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Plány společných zařízení pro zpřístupnění 
zemědělských a lesních pozemků k ochraně 
životního prostředí, zachování krajinného 
rázu, zvýšení eko. stability, protierozní a 
protipovodňová a vodohospodářská 
opatření. 

Definice příjemce dotace Obec nebo zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
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Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 

4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

Indikátory výstupu  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 

Indikátory výsledku  
- číslo 94301 

- název 
Celková délka cest zajišťujících 
zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti 
krajiny a její diverzifikaci 

- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 

 

Název Fiche 
 Investice do ochrany melioračních a 
zpev. dřevin  

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 25 Investice do ochrany 
melioračních a zpev. dřevin 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje 
investice ke zvyšování environmentálních a 
společenských funkcí lesa podporou 
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. 

- Vazba na cíle CLLD 

49.1 Podpora ekologicky šetrného 
hospodaření v zemědělství a lesnictví, 
zvýšení ekologické stability krajiny. 
Protierozní a protipovodňová opatření k 
ochraně půdního fondu. Investice do 
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ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. 
Realizace plánů společných zařízení. 
Zpřístupnění zemědělských a lesních 
pozemků. 

- Popis provázanosti navrhovaných 
opatření/Fichí 

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 

Podpora obnovy, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství a 

lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 

Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření 

s půdou, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s 

vodou, včetně nakládání s hnojivy a 

pesticidy 
a 4A Obnova, zachování a posílení 

biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě 

Natura 

2000, oblastí s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními a zemědělství vysoké 

přírodní 

hodnoty, i stavu evropské krajiny. 
Oblasti podpory (popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 

Hromadná mechanická ochrana 
melioračních a zpevňujících dřevin do stádia 
oplocenky na lesních pozemcích. 

Definice příjemce dotace 
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 
Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se 
jedná o principy pro stanovení preferenčních 
kritérií) 

Kritéria budou splňovat následující 
podmínky: 
- jednoznačnost a srozumitelnost 
- prokazatelnost a objektivita 
 
Preferenční kritéria budou pro každou fischi 
navržena tak, aby bylo možno vybrat 
smysluplné, hospodárné a životaschopné 
projekty, které budou optimálně v souladu 
s horizontálními principy. 
 
Budou preferovány zejména: 

1. Projekty s nižšími celkovými 
způsobilými výdaji 

2. Projekty s kratší dobou realizace 
3. Projekty s vazbou na horizontální 

téma „ udržitelný rozvoj“, např. 
preference rekonstrukcí před 
novostavbou, podpora regionální 
produkce, úspory energií apod. 
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4. Projekty s širší územním, 
environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem 

     5.    Projekty uplatňující inovativní 
přístupy (budou metodicky definovány 
přesné kategorie inovací, které bude žadatel 
povinen objektivním způsobem prokázat) 

Indikátory výstupu  
- číslo 93702 
- název Počet podpořených operací 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
- číslo 93001 
- název Celková plocha 
- výchozí hodnota 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
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Programové rámce OP Zaměstnanost 

MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech a bude obsahovat 5 opatření: 

2.1. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

13.3. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a prostřednictvím dalších 

programů a činností v oblasti sociálního začleňování 

13.6. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 

29.1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

30.1. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

1. Specifický cíl SCLLD: 2 Spolkové a zájmové aktivity 

A. Opatření SCLLD: 2.1: Podpora komunitní sociální práce a komunitních center 

jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

B.  Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Podporované aktivity k rozvoji sociální práce přímo v komunitě a zlepší tak situaci 

osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. 

C. Popis cíle opatření 

Činnost komunitního centra s přímou vazbou na sociální začleňování a prevenci 

sociálního vyloučení osob. Tato služba přispěje k rozšíření a zefektivnění stávající 

sociální sítě tím, že se sociální práce dostává do komunity a zároveň podporuje 

komunitu jako takovou, včetně jejich samoregulačních schopností směrem k prevenci 

sociálního vyloučení. Úpadek komunitního života je celospolečenský problém daný 

současným životním stylem. Náš region v tomto není výjimkou. Jako jedna z příčin 

byl v obcích identifikován i nedostatek prostor pro společné setkávání (viz SWOT 

analýza v analytické části).  Samotné prostory však samy o sobě nestačí, je nutná 

aktivní práce s komunitou tak, aby nastavila cestu k přirozenému obnovení její funkce. 

Opatření bude naplněno vytvořením minimálně dvou monofunkčních komunitních 

center, kde budou pracovníci vykonávající sociální práci či službu. Cílem opatření je 

tedy posílit fungování komunity zevnitř cílenou sociální prací a nabídkou sociální 

služby. 
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D. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní 

operační programy 

Opatření je provázané se specifickým cílem IROP 4.1, které je v rámci SCLLD 

popsáno ve stejném opatření 2.1.  Provázanost je zajištěna tím, že realizací tohoto 

opatření dojde k výstavbě komunitního centra, kde bude moci být sociální práce 

provozována.  

E. Priorizace navrhovaných opatření 

a. opatření financována z alokované částky 

Celkové způsobilé výdaje: 2 400 tis. Kč 

Příspěvek z EU:  2040 tis. Kč 

Národní veřejné zdroje:    310 tis. Kč 

Vlastní zdroje příjemců:     50 tis. Kč 

b. opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník 

opatření 

MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření: 

Celkem projektů:  1 

Celková výše nákladů: 1 200 000 Kč  

F. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

První výzva MAS: listopad 2017 (po vybudování komunitního centra z prostředků 

IROP) 

Následné výzvy:  první výzva předpokládá využití všech alokovaných prostředků, 

další výzvy budou v případě, že alokace nebude naplněna nebo 

bude navýšena 

Realizace projektů do: 30. 6. 2021 

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán. 

G. Popis možných zaměření projektů 

� Nabídka sociálního poradenství a podpory v rámci komunitních center 

H.  Podporované cílové skupiny 

� Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

� Komunita celkově 

I. Typy příjemců podpory 

� Nestátní neziskové organizace 

� Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

� Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
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� Dobrovolné svazky obcí 

� Školy a školská zařízení 

� Obchodní korporace 

� OSVČ 

J. Absorpční kapacita MAS 

V současné době jsou dvě obce (město), které aspirují na vytvoření komunitních 

center a zároveň jejich velikost je taková, že vytvoření komunitního centra má smysl. 

Jedna obec má také zájem, ale její záměr zatím nenabyl konkrétní podoby. 

K. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

� Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní – předpokládá se, že 

opatření pomůže vyloučeným a vyloučením ohrožených odstranit svoje 

hendikepy tak, aby je nediskriminovaly a postavily na roveň standardní 

společnosti 

� Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv na dané téma 

� Udržitelný rozvoj – pozitivní. V jednom případě ze dvou zamýšlených projektů 

se uvažuje o environmentálním zaměření komunitního centra, což přispívá 

k udržitelnému rozvoji. 

L. Principy pro určení preferenčních kritérií 

Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené řídícím 

orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání potřebnosti 

vybudování komunitního centra v dané lokalitě. 

 

2. Specifický cíl SCLLD: 13. Podpora vyloučených a vyloučením ohrožených  

Opatření SCLLD: 13.1.  Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených 

či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných 

sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalších programů a 

činností v oblasti sociálního začleňování 

 

A. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Podporované aktivity přispějí k lepší dostupnosti a kvalitě sociálních služeb a zlepší 

situaci osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově 

z hlediska začlenění do společnosti. 

B. Popis cíle opatření 
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Podpora soc. služeb tak aby cílové skupiny měli lepší vyhlídky na návrat do 

společnosti a trvalé sociální začlenění. Toho chceme docílit tak, že budeme 

podporovat opatření vedoucí k uplatnění cílových skupin na trhu práce (např. 

rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, vzdělávání, vytváření pracovních míst, podpora 

při hledání zaměstnání), k celkovému osamostatnění v různých aspektech života 

(bydlení, finanční samostatnost, atd.), případně opatřeních vedoucích ke zlepšení 

situace pečujících osob. Další skupinou opatření jsou ta, která mají preventivní 

charakter a mají zabránit rozvoji patologických jevů u cílových skupin (např. 

nízkoprahová zařízení pro mládež). 

C. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní 

operační programy 

Opatření je provázané se specifickým cílem IROP 4.1 popsaným v opatření SCLLD 

13.1, dále se váže k opatření 13.2 SCLLD zlepšením podmínek pro pracovní začlenění 

(i když toto je řešeno i v rámci tohoto opatření jako další činnosti v oblasti sociálního 

začleňování, ale jako aktivita druhotná). 

D. Priorizace navrhovaných opatření 

a. opatření financována z alokované částky 

Celkové způsobilé výdaje: 4 060 tis. Kč 

Příspěvek z EU:   3451 tis. Kč 

Národní veřejné zdroje:             499,32 tis. Kč 

Vlastní zdroje příjemců:      109,68 tis. Kč 

b. opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník 

opatření 

MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření: 

Celkem projektů:  2 

Celková výše nákladů: 1 000 000 Kč  

E. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

První výzva MAS: leden 2017  

Následné výzvy:  první výzva předpokládá využití všech alokovaných 

prostředků, další výzvy budou v případě, že alokace 

nebude naplněna nebo bude navýšena 

Realizace projektů do: 30. 6. 2021 

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán. 

F. Popis možných zaměření projektů 
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� Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, 

poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího 

násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 

hospicového typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke 

konfliktu se společností atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou 

podporovány i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství. 

� Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 

chráněném trhu práce; cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie). 

� Služby následné péče (poskytované osobám s chronickým duševním 

onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly 

lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí 

podrobují, nebo osobám, které abstinují); u této služby sociální prevence bude 

podporována pouze ambulantní forma jejího poskytování. 

� Podpora samostatného bydlení (poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění). 

� Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

� Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o 

osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení; u této služby sociální péče bude podporována i pobytová 

forma jejího poskytování. 

� Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované rodinám s dětmi, u 

nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální 

situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další 

rizika ohrožení vývoje dítěte). 

� Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k 

nalezení zaměstnání a jeho udržení. 

� Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce 

(jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora 

čtenářské a numerické gramotnosti apod.). 



127 
 

� Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace 

poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a 

kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání (kariérové poradenství), pro 

zprostředkování vhodného zaměstnání 

� Profilace a targeting 

� Řízené poradenství ke změně kvalifikace 

� Podpora JOB klubů 

� Podporována bude ambulantní i terénní forma pracovního a kariérového 

poradenství 

� Dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, 

poradenství o oblasti bydlení apod.  

� Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 

let ohrožené společensky nežádoucími jevy; cílem služby je zlepšit kvalitu jejich 

života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících 

se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace); bude 

podporována cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory sociálního 

začleňování a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na 

trhu práce 

 

G. Podporované cílové skupiny  

Předpokládá se široká škála osob, která by tyto služby mohli využívat. Tato strategie 

proto nevylučuje žádné potencionální příjemce služby, byť jsou v daném regionu 

zastoupeny minimálně. 

� Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

Například: 

� Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním) 

� Osoby s kombinovanými diagnózami 

� Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

� Imigranti a azylanti 

� Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

� Oběti trestné činnosti 

� Osoby pečující o malé děti 

� Osoby pečující o jiné závislé osoby 
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� Rodiče samoživitelé 

� Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

� Osoby ohrožené předlužeností 

� Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

� Osoby v nebo po výkonu trestu 

� Osoby opouštějící institucionální zařízení 

� Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

� Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky) 

� Zaměstnanci 

� Uchazeči o zaměstnání 

� Zájemci o zaměstnání 

� Neaktivní osoby 

H. Typy příjemců podpory 

� Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

� Nestátní neziskové organizace 

� Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

� MAS 

� Vzdělávací a poradenské instituce 

� Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 

evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, 

evropská družstevní společnost) 

� Školy a školská zařízení 

� OSVČ 

I. Absorpční kapacita MAS 

Na území MAS jsou dva spolky pečující o mentálně a duševně postižené klienty. 

Existuje i zájem ze strany obcí, města, případně některých neziskových organizací (2) 

na nové typy služeb podporující rodiče s dětmi, samoživitele. 

J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

� Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní. Dané opatření je 

zaměřeno na lidi pečující o své postižené blízké nebo na děti, tak aby jim v této 

péči bylo odlehčeno a lidem to umožnilo být v rovnocenném postavení se 

standardní společností, která tento úkol neřeší.  
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� Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv na dané téma 

� Udržitelný rozvoj – neurální vliv na dané téma. 

K. Principy pro určení preferenčních kritérií 

Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené řídícím 

orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání potřebnosti zavedení 

aktivit v dané lokalitě. 

3. Specifický cíl SCLLD: 29. Zlepšování rovnosti příležitostí na trhu práce 

Opatření SCLLD: 29.1 Zvyšování kapacit předškolního zařízení 

A. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Podporované aktivity přispějí k podpoře prorodinných opatření na místní úrovni. 

B. Popis cíle opatření 

Cílem opatření je maximálně podpořit možnost umístit děti předškolního věku do 

předškolních zařízení různého typu, zajistit rodičům kvalitní a odbornou péči o jejich 

děti tak, aby tito mohli vstoupit na pracovní trh. Toto opatření chceme primárně řešit 

podporou a rozšířením dětských skupin v regionu. V analytické části byly definovány 

ženy jako ty, které patří k ohroženějším skupinám na trhu práce (kapitola 2.1.4.). 

Tento fenomén souvisí s jejich mateřstvím a povinnostmi z něho vycházejícími. Ženy 

jsou tím rodičem, který ve většině případů pečuje v rodině o děti v nižším věku. Toto 

zjištění pak ukazuje na to, jak péče o děti hendikepuje jejich vykonavatele na trhu 

práce. Zajištěním péče o děti se alespoň částečně tento hendikep pro pečovatele 

vyrovnává. 

C. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní 

operační programy 

Opatření je provázané se specifickým cílem IROP 4.1 popsané v opatření SCLLD 29.1 

a určené k vybudování prostor pro předškolní zařízení typu dětské skupiny.  

D. Priorizace navrhovaných opatření 

a. opatření financována z alokované částky 

Celkové způsobilé výdaje: 3 573 tis. Kč 

Příspěvek z EU:   3 037,05 tis. Kč     

Národní veřejné zdroje:      465,95 tis. Kč 

Vlastní zdroje příjemců:      70 tis. Kč  

b. opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník 

opatření 
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MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření: 

Celkem projektů: 1 

Celková výše nákladů: 1 200 000 

E. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

První výzva MAS: leden 2017 

Následné výzvy: první výzva předpokládá využití všech alokovaných prostředků, 

další výzvy budou v případě, že alokace nebude naplněna nebo bude navýše  

Realizace projektů do: 30. 6. 2021 

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán. 

F. Popis možných zaměření projektů 

Podpora péče o děti v předškolním věku. Dětské skupiny, MŠ. 

G. Podporované cílové skupiny 

� Osoby pečující o malé děti 

� Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 

H. Typy příjemců podpory 

� Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

� Nestátní neziskové organizace 

� Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

� Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 

� Vzdělávací a poradenské instituce 

� Školy a školská zařízení 

� Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 

evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, 

evropská družstevní společnost) 

� OSVČ 

I. Absorpční kapacita MAS 

V rámci MAS jsou dvě neziskové organizace, které plánují založení dětské skupiny. 

J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

� Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní - předpokládá se, že 

opatření pomůže cílovým skupinám odstranit svoje znevýhodnění tak, aby je 

nediskriminovaly a postavily na roveň standardní společnosti 

� Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální 
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� Udržitelný rozvoj – neutrální 

K. Principy pro určení preferenčních kritérií 

Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené 

řídícím orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání 

potřebnosti zavedení aktivit v dané lokalitě. 

 

5. Specifický cíl SCLLD: 30. Podpora sociálního podnikání 

Opatření SCLLD: 30.1 Zřizování sociálních podniků 

A. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Podporované aktivity přispějí k lepší dostupnosti a kvalitě sociálních služeb a zlepší 

situaci osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. 

B. Popis cíle opatření 

Cílem opatření je zřizování pracovních míst v rámci sociálních podniků tak, aby je 

mohli obsazovat i lidé ohroženi sociálním vyloučením, nebo jakýmkoli způsobem 

hendikepovaných na trhu práce. Vzrůstající trend nezaměstnanosti u osob se 

zdravotním postižením (jako příklad skupiny ohrožené vyloučením) byl identifikován 

v kapitole 2.1.4. a poukazuje na nutnost tuto problematiku řešit. Účelnost zavádění 

sociálních podniků dokazují již fungující příklady (viz kapitola 2. 1. 12 – Dílna na 

úpravu odpadů Maleč) a podporují tak argumenty pro jeho rozšiřování. 

C. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní 

operační programy 

Opatření nejsou provázané se specifickým cílem IROP 4.1 popsaným v opatření 

SCLLD 30.1. V rámci SCLLD jsou provázány i s opatřeními 13.2 (viz výše). 

D. Priorizace navrhovaných opatření 

a. opatření financována z alokované částky 

Celkové způsobilé výdaje: 1 960 tis. Kč 

Příspěvek z EU:   1 666 tis. Kč     

Národní veřejné zdroje:     134 tis. Kč 

Vlastní zdroje příjemců:     160 tis. Kč 

b. opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník 

opatření 

MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření: 

Celkem projektů: 1 
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Celková výše nákladů: 2 000 000 Kč 

E. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

První výzva MAS: leden 2017 

Následné výzvy: první výzva předpokládá využití všech alokovaných 

prostředků, další výzvy budou v případě, že alokace 

nebude naplněna nebo bude navýšena 

Realizace projektů do:  30. 6. 2020 

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán. 

F. Popis možných zaměření projektů 

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního 

podnikání: 

� Veřejně prospěšný cíl: zaměstnávání a sociálního začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce  

� Sociální prospěch: 

o zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. 

podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %  

o účast zaměstnanců a členů na směřování podniku 

o důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců  

� Ekonomický prospěch: 

o případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního 

podniku a/nebo pro naplnění jeho veřejně prospěšných cílů 

o nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích 

zakladatelích nebo zřizovatelích 

o alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech  

� Environmentální prospěch:  

o zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby  

� Místní prospěch: 

o přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky - 

využívání přednostně místních zdrojů 

o spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 

G. Podporované cílové skupiny 

Podporované cílové skupiny jsou totožné s cílovými skupinami definovanými pro 

integrační sociální a environmentální sociální podnik tj: 

 Integrační sociální podniky 
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� Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

� Osoby se zdravotním postižením 

� Osoby v nebo po výkonu trestu 

� Osoby opouštějící institucionální zařízení 

� Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o 

zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR 

Environmentální sociální podniky 

� Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 

� Osoby se zdravotním postižením 

� Osoby v nebo po výkonu trestu 

� Osoby opouštějící institucionální zařízení 

� Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o 

zaměstnání evidovanými na úřadu práce čr 

� Neaktivní osoby 

� Osoby, pečující o malé děti 

� Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 

� Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní 

přípravě 

� Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 

� Osoby pečující o jiné závislé osoby 

H. Typy příjemců podpory 

� Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

� Nestátní neziskové organizace 

� Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 

evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, 

evropská družstevní společnost) 

� OSVČ 

I. Absorpční kapacita MAS 

V průběhu zpracování strategie projevilo zájem o vytvoření sociálního podniku 

několik OSVČ (2) a obchodních korporací (2). 

J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 
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� Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní- předpokládá se, že 

opatření pomůže cílovým skupinám odstranit svoje znevýhodnění tak, aby je 

nediskriminovaly a postavily na roveň standardní společnosti 

� Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální 

� Udržitelný rozvoj – neutrální 

K. Principy pro určení preferenčních kritérií 

Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené 

řídícím orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání 

potřebnosti zavedení aktivit v dané lokalitě. 
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Programový rámec OP Životní prostředí 

MAS ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory stanovila tento programový rámec 
realizace SCLLD prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. Cílem realizace je 
zajištění potřebné péče o předměty ochrany na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Název opatření SCLLD Budování biokoridorů, výsadba alejí. 
Operační program Životní prostředí 
Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajiny 
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Vazba na cíle SCLLD  
Strategický cíl IV. Pěkná a zdravá příroda, ekologicky 

stabilní krajina, snižování rizik přírodních 
katastrof 

Specifický cíl 50. Podpora preventivních opatření 
směřujících k ekologické stabilitě krajiny 

Opatření 50.1 Budování biokoridorů, výsadba alejí. 
Popis opatření Cílem opatření je přispět k vhodnému 

ozelenění extravilánu v regionu a podpořit 
tak ekologickou stabilitu regionu. Výsadby 
dřevin budou realizovány na nelesní půdě.  

Územní realizace Pouze část území MAS Podhůří Železných 
hor, která leží v CHKO Železné hory 

Typy projektů Osazení protipovodňových zábran  
Výsadby alejí 
Budování remízků, osazování extravilánu 

Příjemce podpory 

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 zřízené dle 
zákonoa č. 89/2012 Sb., o občanském 
zákoníku (o. p. s., nadace, nadační fondy, 
ústavy, spolky) 
Církevní a náboženské společnosti a jejich 
svazy zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o 
církvích a náboženských společnostech 
Podnikatelské subjekty 
Obchodní společnosti a družstva 
Fyzické osoby podnikající 

Preferenční kritéria Výběr projektů bude probíhat dle pravidel 
procesu výběru projektů stanovených MAS 
pro dané kolo vyhlášené výzvy. Konkrétní 



136 
 

preferenční kritéria budou uvedeny až 
v rámci dané vyhlášené výzvy. V zásadě, ale 
budou ctít zejména následující principy: 

 - prokázání udržitelnosti projektu 
 - udržení nebo vytvoření pracovního místa 
 - celospolečenský dopad projektu 
 - kladný vliv na životní prostředí 
 - podpora mládeže a žen 

Výše dotace 85% celkových způsobilých výdajů 
Min. a max. výše dotace Bude stanoveno až ve vyhlášené výzvě 

MAS 
Kritéria přijatelnosti ŘO vybere specifická kritéria přijatelnosti 

relevantní pro aktivity podporované v dané 
výzvě. 

Monitorovací indikátory 
Indikátor výsledku  
Číslo 45415 
Název Počet lokalit, kde byly posíleny eko 

systémové funkce krajiny 
Výchozí hodnota 0 
Hodnota Mid-term (r. 2018)  0 
Cílová hodnota 2 
Indikátor výstupu  
Číslo 46500 
Název Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich stav 
zachování 

Výchozí hodnota 0 
Hodnota Mid-term (r. 2018)  0 
Cílová hodnota 4 

 

 
 

 
 


