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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

IROP – národní úroveň

Podporovaná aktivita:

Bezpečnost

•Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek,

zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro

nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

Kritéria přijatelnosti: Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-

2020; projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu 

souladu projektu s principy udržitelné mobility; projekt přispívá k eliminaci 

negativních vlivů dopravy na životní prostředí; projekt přispívá ke zvýšení 

bezpečnosti; - projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické 

dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.

Příjemci: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí - a jejich zřizované nebo

zakládané organizace

Příklad:

 Zvýšení bezpečnosti u autobusové zastávky. Předpokládaná hodnota

projektu 800 tis. Kč.

 Popis: Realizace zvýšených zastávkových nástupních ostrůvků u bytových

domů. Včetně bezbariérového přístupu.



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření Fiche IROP / 1 IROP, opatření 2.1.7

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Zvyšování bezpečnosti 
dopravy

Zvyšování bezpečnosti 
dopravy

Harmonogram výzev
Každoročně 1. výzva

12/2015

Alokace Předpoklad 25 mil. Kč
1. výzva
2,0 mld. Kč na celé 
opatření

Dotace 95 % 90 %

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

Cca 800 tis. Kč
Zatím není přesně 
stanoveno

Zatím není stanoveno



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

IROP – národní úroveň

Podporovaná aktivita:

Cyklodoprava

•Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a

dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená

automobilová doprava.

•Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných

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

•Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů

na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.

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

u cyklostezek a cyklotras.

•Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do

zaměstnání, škol a za službami.

Kritéria přijatelnosti: dtto

Příjemci: dtto

Příklad:

 Propojení cyklostezek ve městě ke zvýšení bezpečnosti cyklistů

dopravujících se do zaměstnání. Předpokládaná hodnota projektu 5 mil.

Kč.



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření Fiche IROP / 2 IROP, opatření 2.1.7

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Zvyšování bezpečnosti 
dopravy

Zvyšování bezpečnosti 
dopravy

Harmonogram výzev
2017, 2018, 2020 1. výzva

12/2015

Alokace Předpoklad 15 mil. Kč
1. výzva
2,0 mld. Kč na celé 
opatření

Dotace 95 % 90 %

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

Cca 800 tis. Kč na jednu 
zapojenou obec do 
projektu
Zatím není přesně 
stanoveno

Zatím není stanoveno



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

IROP – národní úroveň

Podporovaná aktivita:

Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice

Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje 

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

osob, nákup trakčních vozidel městské dopravy (tramvaje, trolejbusy) pro 

zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby. 

Vozidla zohledňují specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností 

pohybu a orientace.

Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro 

přepravu osob za účelem zmírnění negativních dopadů v dopravě. Podporují 

se projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné 

služby.

Kritéria přijatelnosti: Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-

2020; projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu 

souladu projektu s principy udržitelné mobility; projekt přispívá k eliminaci 

negativních vlivů dopravy na životní prostředí; vozidla, nakupovaná pro 

veřejnou dopravu, jsou upravená pro přepravu osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace; vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují Euro 6;



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

IROP – národní úroveň

Příjemci:

- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o

drahách

- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční

dopravě

- Ministerstvo dopravy ČR

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č.

194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně

dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné

služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou

provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb.,

o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v

přepravě cestujících



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření Fiche IROP / 3 IROP, opatření 2.1.7

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Zvyšování bezpečnosti 
dopravy

Zvyšování bezpečnosti 
dopravy

Harmonogram výzev
2018, 2020 1. výzva

12/2015

Alokace
Původní předpoklad 5 
mil. Kč

1. výzva
2,0 mld. Kč na celé 
opatření

Dotace 95 % 90 %

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

Cca 800 tis. Kč na jednu 
zapojenou obec do 
projektu

Zatím není stanoveno



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

ALOKACE: 472,5 mil. EURo

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

A1.

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol

A2.

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

A3.

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání

A4.

Podpora infrastruktury celoživotního vzdělávání

VÝZVY DO NÁRODNÍHO KOLA: listopad / 2015



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

IROP – národní úroveň

A1

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol

• stavby , stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a

cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území.

• podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben, venkovních prostor,

pořízení vybavení kompenzačních pomůcek a vybavení

Kritéria přijatelnosti: projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání

projekt vždy vede ke zvýšení kapacity 

Odůvodnění potřebnosti: očekávaný demografický vývoj, podíl odmítnutých přihlášek, …

Příjemci: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního

vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce a

organizace jimi zřizované nebo zakládané, NNO, církve, církevní organizace,

organizační složky státu,..

Dotace: : obce a jimi zřizované organizace 90%, NNO – 95%

Příklad:

 úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ – možnost jako doplňková aktivita, která bude

spojena s rozšířením kapacit MŠ či její výstavbou

 podpora vybavení pro inkluzi – pouze jako doplňková aktivity k rozšíření kapacity MŠ



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

IROP – národní úroveň

A2

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

•stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti – komunikace v

cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s

digitálními technologiemi

•podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben, venkovních

prostor, pořízení vybavení kompenzačních pomůcek a vybavení

•zajištění vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení k internetu

• rozšiřování kapacit ZŠ mimo klíčové kompetence je možné pouze na území správního

obvodu ORP se SVL

Kritéria přijatelnosti: projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP, KAP)

Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející

se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané

kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní

organizace, organizační složky státu,..

Dotace: obce a jimi zřizované organizace 90%

Příklad:

 nebude podporována výstavba sportovišť

 nebude podporována rekonstrukce sociálního zázemí



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

IROP – národní úroveň

A3.

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné 

vzdělávání

•stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti – komunikace v

cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s

digitálními technologiemi

•podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben, venkovních

prostor, pořízení vybavení kompenzačních pomůcek a vybavení

•zajištění vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení k internetu

Kritéria přijatelnosti: projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání

Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy,

další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace

zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané

obcemi, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu,..

Dotace: 90% (obce a kraje a jimi zřizované organizace ) - 100% (OSS)



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

IROP – národní úroveň

A4. 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

•Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v oblasti komunikace v

cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve

schopnosti práce s digitálními technologiemi

Kritéria přijatelnosti: projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání

Příjemci: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti

předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,

další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje,

organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované

nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, organizační

složky státu,..

Dotace: 90 - 100%



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

IROP – národní úroveň

A5.

Podpora infrastruktury celoživotního vzdělávání

•Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro

účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na

regionálním trhu práce v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti

technických a řemeslných oborů a přírodních věd, ve schopnosti práce s

digitálními technologiemi.

Kritéria přijatelnosti: projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání

Příjemci: další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje,

organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované

nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, organizační

složky státu,..

Dotace: 90% - 100%



Aktivity implementované do SCLLD MAS

Opatření
IROP 4
Odborné vzdělávání 

IROP 5
Vzdělávání žáků se SVP

Typový projekt 
nebo způsob 
jeho určení

Vybavení a stavebně –
technické úpravy pro 
polytechnické 
vzdělávání , 
přírodovědné 
vzdělávání, komunikaci 
v cizích jazycích a IT

Vybavení 
reedukačních 
učeben 

Pořízení kompenzačních pomůcek 

Harmonogram 
výzev

2016 , 2018, 2020 2017, 2019 2017, 2019

Alokace 20 000 000 Kč 14 000 000 Kč

Doporučená 
výše dotace 
nebo jinak 
definovaná
velikost 
projektu

ZŠ: 250 – 300 tis. Kč
SŠ: 500 000 Kč

ZŠ a gymnázia s 
nižším stupněm:

230 000 Kč

Školská zařízení (PPP ÚO)

Projednává se

Příjemci Školy a školská zařízení, 
organizace zřizované a 
zakládané kraji a 
obcemi 

Školy a školská zařízení, organizace zřizované a zakládané kraji 
a obcemi 



Aktivity implementované do SCLLD MAS

Opatření
IROP 6

Neformální a
zájmové vzdělávání 

IROP 7
Dostupná péče o děti

IROP 8
Inovace ve vzdělávání

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Stavebně –
technické úpravy a 
pořízení vybavení 
pro polytechnické a 
přírodovědné 
vzdělávání , výuku 
cizích jazyků 

Stavebně – technické 
úpravy a vybavení menšího
rozsahu pro zajištění péče o 
děti od 2 do 7 let formou 
dětské skupiny

Stavebně – technické úpravy 
a pořízení vybavení pro 
polytechnické a 
přírodovědné vzdělávání ,
výuku cizích jazyků. 

Harmonogram výzev Každoročně Projednává se Projednává se

Alokace
10 500 000 

- 14 000 000 Kč
3 000 000 Kč 4 000 000 Kč

Doporučená výše dotace 
nebo jinak definovaná
velikost projektu

150 000 Kč  - 300 
000 Kč 

Projednává se 500 000 Kč

Příjemci Neziskové 
organizace v rámci 
zájmového 
vzdělávání , církve a 
církevní organizace

SVČ
MŠ (SRPDŠ?) ???

Zařízení péče o děti do 3 let 
, NNO, další subjekty 
podílející se na realizaci 
vzděl. aktivit, Š a ŠZ

Školy a školská zařízení, 
organizace zřizované a 
zakládané kraji a obcemi, 
zařízení péče o děti do 3 let, 
NNO, další subjekty podílející 
se na realizaci vzdělávacích 
aktivit



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k 
sociální inkluzi

ALOKACE: 337,8 mil. EURo

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

A1.

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce

A2.

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

A3.

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 

zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

A4. Sociální bydlení 

D.

Doplňková aktivita 

VÝZVY DO NÁRODNÍHO KOLA: xxx



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k 
sociální inkluzi 

IROP – národní úroveň

A2

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních 

služeb

• Zázemí pro terénní služby a vybavení zařízením 

• Prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem,  rekonstrukce a 

vybavení stávajících prostor, vybudování hygienického zázemí, ….

• Pobytové sociální služby – např. přestavba azylových domů 

Kritéria přijatelnosti:

• je v souladu s plánem sociálního začleňování nebo komunitním plánem nebo s 

krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

• Soulad se zákonem o sociálních službách 

Příjemci: NNO, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované, církve a

církevní organizace

Dotace: 90 – 100%

Příklad:

 nebude podporováno vybudování zázemí pro neregistrované služby



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k 
sociální inkluzi 

IROP – národní úroveň

A3

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 

zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

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

realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci 

těchto jednotlivců a komunity jako celku. 

• V zařízení je poskytováno minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v 

ambulantní a terénní formě

Kritéria přijatelnosti:

• je v souladu s plánem sociálního začleňování nebo komunitním plánem nebo s krajským

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

Příjemci: NNO, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované, církve a církevní

organizace

Dotace: 90 – 100%

Příklad:

 cílem není budovat kulturní centra, nebo zařízení pro masovou zábavu 



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SC  2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání 

A

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

• Vznik nového sociálního podniku

• Rozšíření kapacity podniku 

Kritéria přijatelnosti:

• Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání (sociální prospěch, 

ekonomický prospěch, environmentální a místních prospěch)

• V případě rozšíření kapacity podniku splnění jedné z 5 dalších podmínek 

(5 doplňujících kritérií) 

Příjemci: OSVČ, malé a střední podniky, obce, kraje, DSO a jimi zřizované

organizace, NNO, církve a církevní organizace

Dotace: 85 – 90%



Aktivity implementované do SCLLD MAS

SCLLD SCLLD

Opatření
IROP / 9
Infrastruktura 
sociálních služeb 

IROP/10
Infrastruktura pro sociální 
podnikání 

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Stavebně – technické 
úpravy a pořízení 
vybavení pro terénní a 
ambulantní služby 

Stavebně – technické 
úpravy a pořízení vybavení  
pro sociální podnikání 

Harmonogram výzev
Projednání 29.9. Projednání 29.9.

Alokace a doporučená 
výše dotace

Projednání 29.9. Projednání 29.9.

Příjemce:

Obce a NNO 
(poskytovatelé služeb)
Preferenční zvýhodnění
žadatelů se sídlem v 
území 

OSVČ, malé a střední podniky,

obce, kraje, DSO a jimi

zřizované organizace, NNO,

církve a církevní organizace



OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Podporované aktivity

• MPSV stanovilo metodickou informací indikativní výčet 

podporovaných aktivit, kterým zužuje podporované aktivity a 

oblasti uvedené příslušnými prioritními osami / opatřeními OP Z 

prezentace podpor není relevantní pro možné srovnání s 

podporami MAS

• Podpory MAS – 4 skupiny:

1. Sociální služby a sociální začleňování

2. Sociální podnikání

3. Zaměstnanost

4. Prorodinná opatření 



Aktivity implementované do SCLLD MAS

SCLLD

Opatření
OP Z _ 1
Rozvoj služeb sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení 

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Další programy a činnosti v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mi o režim zákona č. 
108/2006 Sb. 
(finanční gramotnost, podpora neformálních 
pečovatelů – hospicová a paliativní péče,atd.)

Harmonogram výzev
Projednání 29.9.

Alokace
(předkládaná k jednání)

5 500 000 Kč

Doporučená výše 
dotace

Projednání 29.9.2015

Příjemce:

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, NNO
Preferenční zvýhodnění žadatelů se sídlem / 
pobočkou v území (primární podpora etablovaných 
subjektů)



Aktivity implementované do SCLLD MAS

SCLLD

Opatření
OP Z _ 2
Podpora sociálně vyloučených lokalit

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Další programy a činnosti v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mi o režim zákona č. 
108/2006 Sb. 
(finanční gramotnost, podpora neformálních 
pečovatelů – hospicová a paliativní péče,atd.)

Komunitní sociální práce

Harmonogram výzev
Projednání 29.9.

Alokace
(předkládaná k jednání)

1 800 000 Kč

Doporučená výše 
dotace Projednání 29.9.2015

Příjemce:

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, NNO
Preferenční zvýhodnění žadatelů se sídlem / 
pobočkou v území (primární podpora etablovaných 
subjektů)



Aktivity implementované do SCLLD MAS

SCLLD

Opatření
OP Z _ 3
Podpora sociálního podnikání 

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Aktivity spojené s provozováním sociálního podniku 
(vytvoření a zachování pracovních míst, marketing a 
provoz sociálního podniku)

Harmonogram výzev
Projednání 29.9.

Alokace
(předkládaná k jednání)

1 000 000 Kč

Doporučená výše 
dotace 500 000 Kč / projekt

Příjemce: Celá šíře podporovaných žadatelů



Aktivity implementované do SCLLD MAS

SCLLD

Opatření
OP Z _ 3
Podpora sociálního podnikání 

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Aktivity spojené s provozováním sociálního podniku 
(vytvoření a zachování pracovních míst, marketing a 
provoz sociálního podniku)

Harmonogram výzev
Projednání 29.9.

Alokace
(předkládaná k jednání)

1 000 000 Kč

Doporučená výše 
dotace 500 000 Kč / projekt

Příjemce: Celá šíře podporovaných žadatelů



Aktivity implementované do SCLLD MAS

SCLLD

Opatření
OP Z _ 4
Prorodinná opatření 

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

Zvýšení kapacity školní družiny, nebo rozšíření doby 
provozu školní družiny

Realizace příměstských táborů 

Provoz dětské skupiny  (v případě navýšení)

Harmonogram výzev
Projednání 29.9.

Alokace
(předkládaná k jednání)

5 500 000 Kč 

Doporučená výše 
dotace

Projednání 29.9.2015
! Limit OP Z – realizace formou klíčového projektu
(zapojení do projektu již dopředu)

Příjemce:
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, NNO, 
MAS, školy a školská zařízení 



Další aktivity týkající se škol 

Technická pomoc pro školy při čerpání dotací z šablon 
(OP VVV)

• semináře

• metodické vedení škol při zpracování žádostí do MS 2014, 
při realizaci VŘ a zpracování ŽOP

Zpracování agendy Místních akčních plánů  

• V území MAS ORLICKO z.s. = 3 MAPy

• MAS jako nositel pro:
MAP ORP Žamberk – Králíky
MAP ORP Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

• MAS jako účastník:
MAP ORP Lanškroun

• Nezbytná agenda pro čerpání dotací z IROP (včetně 
strategie MAS ORLICKO, z.s.)

• Příprava žádosti a detailní seznámení s projektem / říjen

• Zajištění souhlasů ředitelů škol /říjen - listopad



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Opatření MO1 Investice do hmotného majetku
Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Podporované aktivity

o stavby a technologie v živočišné výrobě

o stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

o speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu

o peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v 

zemědělském podniku

o nákup zemědělské nemovitosti (max. 10% CZV)

Kritéria přijatelnosti:

o kladné zhodnocení projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti

o dobré finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč

o výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit 

maximálně 49%

Příjemci: zemědělský podnikatel nebo skupina zemědělců

Dotace: 40% (+10% LFA, +10% mladý začínající zemědělec)



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření
Fiche PRV / 1 - ŽV
Fiche PRV / 3 - RV

PRV, operace 4.1.1

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

stavby a technologie
v živočišné a rostlinné 
výrobě

stavby a technologie
v živočišné a rostlinné 
výrobě

Harmonogram výzev

PRV / 1         PRV / 3
2016             2017
2018             2019
2020             2021

29.9. – 12.10. 2015,
poté 1x ročně

Alokace
PRV / 1 – 10 mil. Kč
PRV / 3 – 5 mil. Kč

1. výzva
3,28 mld. Kč

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

40% - 60%
1 mil. Kč (do 2018)
500 tis. Kč (po 2018)

40% - 60%
CZV 100 tis. – 150 mil. Kč

Příjemci zemědělci zemědělci



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Opatření MO1 Investice do hmotného majetku
Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zem. produktů

Podporované aktivity

o pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 

produktů

o výstavba, modernizace a rekonstrukce budov

o investice související se skladováním

o investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

o investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně 

marketingu)

o investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu

Kritéria přijatelnosti:

o kladné zhodnocení projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti

o dobré finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč

Příjemci: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo krmiv

Dotace: 40%



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření
Fiche PRV / 2 -
potravinářství

PRV, operace 4.2.1

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

investice v oblasti
potravinářství a výroby 
krmiv - stavby a 
technologie

investice v oblasti
potravinářství a výroby 
krmiv - stavby a 
technologie

Harmonogram výzev
2017
2019
2021

29.9. – 12.10. 2015,
poté 1x ročně

Alokace 10 mil. Kč 1. výzva - 973 mil. Kč

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

40%
1 mil. Kč (do 2018)
500 tis. Kč (po 2018)

40%
CZV 100 tis. – 150 mil. Kč

Příjemci
zemědělci, potravináři, 
krmiváři

zemědělci, potravináři, 
krmiváři



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Opatření M06 – Rozvoj zem. podniků a podnikatelské činnosti 

Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Podporované aktivity

o stavební obnova či nová výstavba provozovny 

o pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 

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

odstavných stání) 

o nákup nemovitostí (do 10% CZV)

Kritéria přijatelnosti:

o budou upřesněna výzvou

o kladné zhodnocení projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti

o dobré finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč

Příjemci: zemědělský podnikatel

Dotace: 25 - 45% dle velikosti podniku



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření
Fiche PRV / 4 –
diverzifikace

PRV, operace 6.4.1

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

diverzifikace v oblasti
maloobchodu

investice do
nezemědělských činností

Harmonogram výzev
2017
2020
2022

jaro 2016

Alokace 5 mil. Kč ?

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

25 - 45%
1 mil. Kč (do 2018)
500 tis. Kč (po 2018)

25 - 45%
CZV 200 tis. – 10 mil. Kč

Příjemci zemědělci zemědělci



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
M08 – Investice do rozvoje les. oblastí a zlepš. životaschopnosti lesů
Operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

Podporované aktivity

o modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické 

vybavení (zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k 

sušení, paření a impregnování masivního dřeva)

o nákup pozemků (do 10% CZV)

Kritéria přijatelnosti:

o budou dále upřesněna ve výzvě

o kladné zhodnocení projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti

o dobré finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč

Příjemci: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví 

nebo souvisejícím odvětví (mikro nebo malý podnik) 

Dotace: 50%



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření
Fiche PRV / 5 –
zpracování dřeva

PRV, operace 8.6.2

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

modernizace 
dřevozpracujícího 
provozu - stavba a 
technologické vybavení

modernizace 
dřevozpracujícího 
provozu - stavba a 
technologické vybavení

Harmonogram výzev 2018
jaro 2016
poté 1x ročně

Alokace 1 mil. Kč ?

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

50%
500 tis. Kč (po 2018)

50%
CZV ?

Příjemci podnikatelé v lesnictví 
a zpracování dřeva

podnikatelé v lesnictví 
a zpracování dřeva



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
M08 – Investice do rozvoje les. oblastí a zlepš. životaschopnosti lesů

Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podporované aktivity

o stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů

o stroje ke zpracování potěžebních zbytků

o stroje pro přípravu půdy před zalesněním

o stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost

Kritéria přijatelnosti:

o kladné zhodnocení projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti

o dobré finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč

o žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních 

pozemků a hospodaří podle LHP nebo LHO, a to na minimální výměře 3 ha

Příjemci: fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obce 

nebo jejich svazky, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích

Dotace: 50%



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření
Fiche PRV / 6 –
lesnické hospodaření

PRV, operace 8.6.1

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

stoje a technologie v 
lesním hospodářství

stoje a technologie v 
lesním hospodářství

Harmonogram výzev
2017
2019

29.9. – 12.10. 2015,
poté 1x ročně

Alokace 5 mil. Kč 1. výzva - 190 mil. Kč

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

50%
1 mil. Kč (do 2018)
250 tis. Kč (po 2018)

50%
CZV 100 tis. – 9 mil. Kč

Příjemci subjekty hospodařící
v lesích

subjekty hospodařící
v lesích



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
M08 – Investice do rozvoje les. oblastí a zlepš. životaschopnosti lesů
Operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Podporované aktivity

o opatření k posílení rekreační funkce lesa - značení, výstavba a 

rekonstrukce stezek pro turisty, výstavba herních a naučných prvků, fitness 

prvků 

o opatření k usměrňování návštěvnosti území - zřizování odpočinkových 

stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory 

o opatření k údržbě lesního prostředí - zařízení k odkládání odpadků, 

o opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa - mostky, lávky, zábradlí, 

stupně 

o nákup pozemků a projektová dokumentace 

Kritéria přijatelnosti:

o projekty musí být realizovaný na lesních pozemcích (PUPFL)

o žadatel na pozemku hospodaří dle schváleného LHP nebo LHO

Příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa 

a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení 

a spolky 

Dotace: 100%



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření
Fiche PRV / 8 –
cestovní ruch v lesích

PRV, operace 8.5.2

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

infrastruktura CR 
na lesních pozemcích

infrastruktura CR 
na lesních pozemcích

Harmonogram výzev 2018
jaro 2016,
poté 1x ročně

Alokace 2 mil. Kč ?

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

100%
500 tis. Kč (po 2018)

100%
CZV ?

Příjemci
dobrovolné svazky obcí 
případně obce

subjekty hospodařící
v lesích



OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Program TECHNOLOGIE pro mikropodniky

Podporované aktivity

o dlouhodobý hmotný majetek (stroje, zařízení, technologie, HW)

o dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence a potřebný SW)

o drobný hmotný a nehmotný majetek (zejména HW a SW)

Kritéria přijatelnosti:

o žadatelem je drobný podnik s činností ve vymezených CZ_NACE

o podnikatelská historie žadatele není delší než 3 roky v době podání 

žádosti

Příjemci: mikropodniky (max. 9 zaměstnanců)

Dotace: 45%

MAS poskytuje konzultační a poradenský servis pro program TECHNOLOGIE!



Porovnání strategie MAS a národního kola

SCLLD Národní kolo

Opatření
Fiche PRV / 7 –
nezemědělské podniky

OPPIK
TECHNOLOGIE

Typový projekt nebo 
způsob jeho určení

investice do strojů
a technologií

investice do strojů
a technologií

Harmonogram výzev
2017
2019

1. 6. – 31. 10. 2015

Alokace 3 mil. Kč 250 mil. Kč

Doporučená výše 
dotace nebo jinak 
definovaná velikost 
projektu

45%
750 tis. mil. Kč (do 2018)
250 tis. Kč (po 2018)

45%
CZV 223 – 500 tis. Kč

Příjemci mikrodpodniky začínající mikrodpodniky



DISKUSE

Děkujeme za pozornost

Team MAS ORLICKO


