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MAS ORLICKO, z.s. 
Vyhlašuje ke dni 17.04.2018 mapování záměrů pro potřebu projednání zařazení programového 

rámce OPŽP do Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s. 
 

 
 
 
Úvodní informace: 
 
V souladu s usnesením VH MAS ORLICKO, z.s. z 30.11.2017 a v souladu s usnesení Rady MAS 
ORLICKO, z.s. ze dne 10.4.2018 zveřejňuje MAS ORLICKO, z.s. výzvy k předkládání záměrů do 
programového rámce OPŽP. 
 
Na základě zmapovaných záměrů rozhodne Rada MAS ORLICKO, z.s. s přihlédnutím k předloženým 
záměrům a provozním kapacitám MAS o zařazení/nezařazení programového rámce OPŽP do 
Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s. 
 
Informace o možných zaměřeních programového rámce: 
 
Informace o podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích, výši dotace, atd. naleznete v těchto 
přílohách: 
 
Příloha č. 1:  Rozšíření CLLD v OPŽP o nové aktivity 
Příloha č. 2:  Návrh znění programových rámců /včetně informacích o ZV, výši dotace, atd./ 
 
Odkaz na další informace na webu MŽP: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-
prirozene-funkce-krajiny?id=30  
 
 
Harmonogram projednání: 
 

Předložení záměrů 11.5.2018 

Jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.  
Rozhodnutí o zařazení/nezařazení 
programového rámce a parametrech 

17.5.2018 

V případě schválení zařazení programového 
rámce – podání žádosti o změnu strategie  

Do 31.5.2018 
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Vyhlášení výzvy: Nejpozději v únoru 2019, bude pouze jedna 
výzva! Délka vyhlášení výzvy bude závislé od 
připravenosti záměrů (povinnou přílohou je 
biologické posouzení, které je nutné zpracovat 
ve vegetačním období) 

Realizace: 2019 - 2023 

 
Způsob předložení projektového záměru: 
 
Potenciální žadatelé předloží projektové záměry v dokumentu „Příloha č.3 – Šablona pro PZ“ do 
11.5. 2018. 
 
V této Šabloně jsou vypsána jednotlivá opatření: 
 

1. Realizace ÚSES 
2. Protierozní opatření 
3. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 
Pro každé opatření je uvedena tato tabulka, kterou vyplňte následovně: 
 

Název opatření Strategie CLLD Vyplňte pracovní název projektu 

Tematické zaměření opatření: Zaškrtněte, pokud chcete realizovat projekt 
v daném opatření  

Vymezení opatření  Nevyplňujte 

Vazby na SWOT a APP Nevyplňujte 

Vazba na cíle Strategie CLLD Nevyplňujte 

Podporované aktivity: Zaškrtněte aktivity, na které má být projekt 
zaměřen 

Výše celkových způsobilých výdajů: Uveďte celkové způsobilé výdaje projektu 

Předpokládaná alokace: Nevyplňujte 

Principy preferenčních kriterií Nevyplňujte 

Klíčový projekt Nevyplňujte 

Monitorovací indikátory Uveďte hodnotu indikátorů dle projektu 

 
Prostor pro doplňující informace: 
Uveďte popis projektu a kdo by byl žadtelem (obec, DSO) 
 
1 strana - nevyplňujte 
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Důležité : 
 
Na rozdíl od výzev vyhlašovaných v národních kolech je možné realizovat projekty v obcích již od 
100 obyvatel 
 
Rada MAS ORLICKO, z.s. předběžně projednala, že o zařazení programového rámce bude 
rozhodnuto pouze v případě, že budou zmapovány projektové záměry v hodnotě CZV 2 mil. Kč a 
vyšší.  
 
Celková alokace, o kterou může MAS ORLICKO, z.s. požádat je 10 mil. Kč. Projektové záměry 
mohou být předkládány až do této výše. MAS ORLICKO, z.s. nestanuje pro potřebu mapování 
záměrů žádný další limit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.4.2018, Ing. Ivana Vanická  


