Akční plán Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

Akční plán je tvořen programovými rámci, které slouží k využívání integrovaného nástroje komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD) v programovém období 2014 -2020. Programové rámce
jednotlivých programů obsahují definice konkrétních opatření CLLD (resp. fiche v PRV) pro naplnění
stanovených cílů. Struktura je odvozena od závazných dokumentů MMR a jednotlivých řídících
orgánů.
IROP

Programový rámec IROP vychází z předpokládané alokace 24.910.000 Kč a je tvořen následujícími
opatřeními. Výběr indikátorů a výchozí a cílové hodnoty byly stanoveny odborným odhadem
vycházejícím z parametrů plánovaných aktivit a srovnáním s nastavenými cílovými hodnotami v
příslušných specifických cílech IROP.
Název opatření

Cyklistická a pěší doprava
IROP, PO 1, IP 7c, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
Vazba na specifický cíl OP
dopravy
Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou
Vazba na specifický cíl SCLLD
dopravu ve vazbě na další druhy dopravy
Vymezení opatření a popis opatření, možná
témata projektů
Opatření zahrnuje výstavbu a rekonstrukci
systému cyklistických stezek a cyklistických
jízdních pruhů a související infrastruktury (vč.
infrastruktury cyklistických tras) a dále aktivity
směřující ke zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší
dopravy, a to zejména v místech kontaktu
jednotlivých dopravních módů.
Aktivitami jsou:
•
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
•
Budování doprovodné infrastruktury, např.
stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel,
značení a dopravních značení, jako doplňková
aktivita projektů výstavby a modernizace
cyklostezek a cyklopruhů
•
Zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u
cyklostezek a cyklotras, jako doplňková
aktivita projektů výstavby a modernizace
cyklostezek a cyklopruhů
• Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy (např. bezbariérový
přístup, zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé - přizpůsobení komunikací pro
nemotorovou dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací)
Definice příjemce dotace
•
•
•
•

kraje
obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané kraji
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•
•

organizace zřizované nebo zakládané obcemi
organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
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

•
•
•

•

Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
2 000 000,00 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
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skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•
•

•
•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

7 50 01
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě
0
3
6

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

7 61 00
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
0
1
5

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

7 62 00
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
0
0
1

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

7 64 01
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
0
1
2

Indikátory výsledků
Číslo
Název
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7 51 20
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
osobní dopravě

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

25
30

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Název opatření

7 63 10
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
6
10

Environmentální rizika
IROP, SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
Vazba na specifický cíl OP
katastrof
Eliminovat riziko povodní a sucha a další možná
Vazba na specifický cíl SCLLD
environmentální rizika
Vymezení opatření a popis opatření, možná
témata projektů
Pro dosažení plné připravenosti bude v MASP
posílena vybavenost a odolnost infrastruktury
složek IZS I.II. a III.), její soběstačnost a
specializované technické a technologické
prostředky. Pro zvýšení připravenosti k řešení a
řízení rizik a katastrof a snížení časové dotace pro
úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací
bude provedena modernizace výcvikových a
vzdělávacích středisek IZS, která budou
simulovat podmínky zásahů při mimořádných
událostech.
Aktivity:
•
Stavební úpravy stanice základní složky IZS
ve stávající dislokaci. Bude se jednat například
o výstavbu nových garážových prostor s cílem
řádného garážování techniky, uskladnění
prostředků před povětrnostními vlivy a
zajištění kontinuální připravenosti techniky a
prostředků k nasazení, pořízení
elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje
elektrické energie pro nouzový provoz stanice.
•
Posílení vybavení základních složek IZS
technikou a věcnými prostředky k zajištění
připravenosti základních složek IZS v
exponovaných územích s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům
•
Pořízení specializované techniky a věcných
prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních
námraz
•
Pořízení specializované techniky a věcných
prostředků určených pro výkon činností
spojených s orkány a větrnými smrštěmi
•
Pořízení specializované techniky a věcných
prostředků určených pro výkon činností
spojených s extrémním suchem
•
Pořízení specializované techniky a věcných
prostředků určených pro výkon činností v
souvislosti s haváriemi spojenými s únikem
nebezpečných látek
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•

Modernizace vzdělávacích a výcvikových
středisek pro základní složky IZS (simulátory,
trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení),
zaměřených na rozvoj specifických dovedností
a součinnost základních složek IZS při řešení
mimořádných událostí
Vybudování simulátorů pro výuku
specializovaných činností složek IZS

•

Definice příjemce dotace
•
•
•
•

MV – Generální ředitelství HZS ČR
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
obce, které zřizují jednotky požární ochrany
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně) - jednotky sboru dobrovolných
hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona
o požární ochraně)
Policejní prezidium ČR
krajská ředitelství Policie ČR
kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé
zdravotnické záchranné služby krajů
organizační složky státu a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, které zajišťují
vzdělávání a výcvik složek IZS
státní organizace, která zřizuje jednotku HZS
podniku s územní působností

•
•
•
•

•

Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
1 000 000,00 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
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celkového žádaného efektu projektu;
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 75 01
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících
složkám IZS
0
1
3

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Název opatření
Vazba na specifický cíl OP
Vazba na specifický cíl SCLLD
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5 70 01
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
0
3
5

Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní
učení
IROP PO 2, IP10, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na
relevanci a rozvoj vybraných klíčových kompetencí

Vymezení opatření a popis opatření, možná
témata projektů
Opatření je zaměřeno na podporu rozvoje
vzdělávací infrastruktury pro celoživotní učení,
učeben odborné výuky a výcviku, včetně
moderního vybavení, které bude sloužit ke zvýšení
kvality výuky jako celku, a to i formou sdílených
zařízení, které v případě školských zařízení svou
potřebností vycházejí z akčních plánů vzdělávání.
Součástí opatření je i podpora infrastruktury pro
zájmové a neformální vzdělávání mládeže, které
vede k rozvoji odborných i přenositelných
klíčových kompetencí.
V souladu s orientací na technické obory a
potřebou podpory klíčových kompetencí žáků a
studentů včetně jazykových kompetencí je uveden
výčet preferovaných aktivit:
•
Rozšíření a zpružnění kapacit pro předškolní
vzdělávání.
Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných
•
učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku
přírodovědných a technických oborů a pro
výuku technických a řemeslných dovedností.
•
Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích (i
zájmových) zařízení pro rozvoj klíčových
kompetencí (komunikace v cizích jazycích,
matematická schopnost a základní schopnosti
v oblasti vědy a technologií; schopnost práce
s digitálními technologiemi; další klíčové
kompetence)
•
Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem,
stroji, didaktickými pomůckami,
kompenzačními pomůckami a vybavením pro
vzdělávání žáků a studentů se SVP.
• Rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských
zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a
připojení k internetu.
Definice příjemce dotace
•
•

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
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek
státu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.
Preferenční kritéria
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100 000 Kč
1 000 000,00 Kč

Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
•
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
•
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
•
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
•
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
•
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
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Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
0
4
8

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
5,4
5.0

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 00 20
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
80,3
90

Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a
návazných služeb
IROP, PO2, IP 9a, SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti
Vazba na specifický cíl OP
služeb vedoucí k sociální inkluzi
Vazba na specifický cíl SCLLD
Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazných služeb
Vymezení opatření a popis opatření, možná
témata projektů
Opatření se zaměřuje na rozvoj infrastrukturní
sítě sociálních služeb, a to jak terénních, tak
ambulantních forem. Podporována jsou rovněž
nízkokapacitní pobytová zařízení pro specifické
cílové skupiny.
Aktivity:
•
Zřizování nových či rekonstrukce stávajících
zařízení pro poskytování komunitní péče
•
Zřizování infrastruktury pro terénní a
ambulantní formy sociálních, zdravotních a
návazných služeb pro osoby sociálně
vyloučené a osoby ohrožené chudobou či
sociálním vyloučením (např. denní stacionáře)
•
Zřizování nízkokapacitních pobytových forem
sociálních, zdravotních a návazných služeb pro
osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené
chudobou či sociálním vyloučením (např.
chráněné bydlení, domovy se zvláštním
režimem)
•
Pořízení bytů pro sociální bydlení
• Rozvoj infrastruktury komunitních center za
účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
Název opatření

Definice příjemce dotace
Typy příjemců – sociální služby:
•
nestátní neziskové organizace
•
organizační složky státu
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•

příspěvkové organizace organizačních složek
státu
•
kraje
•
organizace zřizované nebo zakládané kraji
•
obce
•
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
•
dobrovolné svazky obcí
•
organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
•
církve
•
církevní organizace
Typy příjemců – sociální bydlení:
•
obce
•
nestátní neziskové organizace
•
církve
• církevní organizace
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
2 000 000,00 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
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skupin);
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•
•

•
•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
0
1
2

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 53 01
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
0
2
4

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

5 51 01
Počet podpořených polyfunkčních komunitních center
0
1
2

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

6 75 10
Kapacita služeb a sociální práce
120
230

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
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5 53 20
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení
100
125

Název opatření

Rozvoj sociálních podniků
IROP, PO2, IP 9c, SC 2.2 2.2 Vznik nových a rozvoj
Vazba na specifický cíl OP
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
Zlepšit aktivní začleňování sociálně vyloučených a sociálním
Vazba na specifický cíl SCLLD
vyloučením ohrožených osob do života
Vymezení opatření a popis opatření, možná
témata projektů
Aktivity:
•
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků
• Aktivity osob samostatně výdělečně činných v
sociálním podnikání
Definice příjemce dotace
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby samostatně výdělečné činné
malé a střední podniky
obce
kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

•
•

•

Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
1 500 000,00 Kč

Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
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veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

CO01
Počet podniků pobírajících podporu
0
1
3

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

CO05
Počet nových podniků, které dostávají podporu
0
1
2

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
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1 04 11
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
28,5
22

PRV

Programový rámec vychází z předpokládané alokace 12.012.000 Kč (navíc 573 000 Kč na projekty
spolupráce). Je tvořen fichemi, z nich jedna je určena pro projekty spolupráce místních akčních
skupin.
Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Konkurenceschopné zemědělství
Článek 17, odstavec 1., písmeno a). 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.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského
podniku.
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Oblasti podpory
•

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území
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•

Investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou výrobu (podpora
se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz,
drůbeže, králíků a koní), kterými jsou
výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích
prostor a chovatelských zařízení, pořízení
technologií pro živočišnou výrobu, výstavba
nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro
druhotné produkty živočišné výroby, vč.
jejich úpravy a zpracování (způsobilé nejsou
jímky na digestát a fugát v návaznosti na
bioplynovou stanici), výstavba nebo
rekonstrukce skladovacích prostor pro
krmiva a steliva pro přímou spotřebu v
podniku
Investice do zemědělských staveb a
technologií pro rostlinnou výrobu a
školkařskou produkci, kterými jsou
výstavba a rekonstrukce staveb pro
skladování a sklizeň produktů rostlinné
produkce (způsobilé nejsou stavební
náklady na sklady obilovin a olejnin) včetně
technologií, výstavba a rekonstrukce
nosných konstrukcí trvalých kultur včetně
protikroupových systémů v sadech a
chmelnicích a dále protikroupových systémů
a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech a
vinicích, výstavba a rekonstrukce skleníků,

fóliovníků, kontejneroven, včetně
souvisejících technologií, výstavba a
rekonstrukce dalších staveb včetně
souvisejících technologií (dočasná úložiště
vyzvednutého sadebního materiálu
(klimatizované haly, chladicí boxy apod.),
pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny
hub a školky na ovocné, okrasné druhy
včetně révy vinné, okrasných rostlin a
sadby chmele, a lesní školky s produkcí na
zemědělské půdě atp. - způsobilé není
pěstování vánočních stromků)
•
Investice do pořízení speciálních mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu včetně
traktorů.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro
živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat
obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic
a oplocení sadů. Podpora nemůže být
poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
Definice příjemce dotace
Zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
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100 000 Kč
1 000 000,00 Kč

udržitelnost;
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•
•
•

•
•

•
•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
5
12

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)
0
1
2

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV
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Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Článek 17, odstavec 1., písmeno b). 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 zemědělsko-potravinářského
řetězce prostřednictvím programů jakosti,
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a
podporou místních trhů a krátkodobých řetězců,
seskupení a organizací producentů a
mezioborových organizací.
Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

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.
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Definice příjemce dotace
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce
krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování,
uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU
jako vstupní produkt.
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Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné
investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh:
•
výstavba a rekonstrukce budov (včetně
nezbytných manipulačních ploch)
•
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s dohledatelností
produktů)
•
investice související se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a
druhotných surovin vznikajících při
zpracování
•
investice vedoucí ke zvyšování a
monitorovaní kvality produktů
•
investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů
na trh (včetně marketingu)
•
investice do zařízení na čištění odpadních
vod ve zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice
týkající se zpracování produktů rybolovu a
výroby medu a dále v případě zpracování
vinných hroznů technologie, které obsahují:
dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu
na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním
matolinového klobouku pro výrobu červených
vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je
víno přiváděno na membránu tangenciálně a
určitý objem vína prochází membránou jako
filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s
odfiltrovanými nečistotami.

Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
•
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
•
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
•
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
•
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
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100 000 Kč
1 000 000,00 Kč

- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
•
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro
konkrétní cílové skupiny a území MASP
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
2

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)
0
1
1

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Diverzifikace zemědělství a rozvoj mikropodniků
Článek 19, odstavec 1., písmeno b). 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.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje
investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností.
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území
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Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)4: C
(Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických
vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014,
a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových
výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F
(Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1
Developerská činnost), G (Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách), I (Ubytování,
stravování a pohostinství), J (Informační a
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a

61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s
výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),
N 81 (Činnosti související se stavbami a
úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N
82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských
výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59
(Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování
ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh
uváděny produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v
kombinaci s produkty uvedenými v příloze I
Smlouvy o fungování EU (převažovat musí
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o
fungování EU). V případě zpracování produktů
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství)
mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Definice příjemce dotace
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
zemědělci.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
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50 000 Kč
1 000 000,00 Kč

výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
•
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
•
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
•
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
•
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
•
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro
konkrétní cílové skupiny a území MASP
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
5
10

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)
0
1
2

Identifikace Fiche
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV
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Ochrana přírodního dědictví
Článek 25. 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 zemědělství vysoké
přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.
Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje
investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů.
Specifický cíl: Zlepšit stav přírodního a
kulturního dědictví

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené
na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do
šíře 2 m), značení významných přírodních
prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity
vedoucí k usměrňování návštěvnosti území,
např. zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory.
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s
výjimkou zvláště chráněných území a oblastí
Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o
podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté
platné lesní hospodářské osnovy.

Definice příjemce dotace
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich
sdružení.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
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100 000 Kč
1 000 000,00 Kč

financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
•
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
•
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
•
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
•
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
•
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu pro
konkrétní cílové skupiny a území MASP
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Číslo
Název
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92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
1
2
93001
Celková plocha (ha)

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

0
25
40

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Konkurenceschopné lesnictví
Čl. 26, 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.

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na investice do lesnických
technologií a do strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva.
Specifický cíl: Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky

Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Definice příjemce dotace
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Podpora je poskytována na pořízení strojů a
technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích jako např. stroje a technologie pro
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování, stroje ke zpracování potěžebních
zbytků, stroje pro přípravu půdy před
zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro
lesní školkařskou činnost. Podpora se může
týkat též výstavby či modernizace
dřevozpracujících provozoven včetně
technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako
suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na
všechny pracovní operace před průmyslovým
zpracováním; za průmyslové zpracování se
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na
různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho
základní opracování).
Investice související se zvyšováním ekonomické
hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu
k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo
více podnicích a mohou zahrnovat investice do
strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby,
které jsou šetrné k půdě a zdrojům.

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.
Max.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
•
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
•
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
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100 000 Kč
2 000 000,00 Kč

•

Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název

93701
Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

0
1
3

Indikátory výsledků
Číslo
Název

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

0
0
0

Identifikace Fiche
Název Fiche

Vazba na článek Nařízení PRV

Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Článek 35, odstavec 2., písmeno d). 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 zemědělsko-potravinářského
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.

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD
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Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně
dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a
místních trhů.
Specifický cíl: Zlepšit spolupráci v zavádění a

využívání inovací
Oblasti podpory

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do
dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro
společné investice na vznik, rozvoj a společnou
propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé
jsou aktivity např. společné pořízení strojů,
technologie a vybavení, stavební náklady na
novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého
majetku, pořízení počítačového softwaru,
propagační činnost, tvorba studií a
podnikatelského plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců,
které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele
mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se
týká trhů splňujících definici místního trhu.

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.
Max.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
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100 000 Kč
1 000 000,00 Kč

celkového žádaného efektu projektu;
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Číslo

93102
Počet podpořených kooperačních činností
0
1
1
93701

Identifikace Fiche
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

Spolupráce místních akčních skupin
Článek 44.

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory
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Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou
spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez
této spolupráce v takové podobě nevznikly.
MAS může spolupracovat i s jinými
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu
budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž
SCLLD byla schválena z PRV.
Specifický cíl: Zlepšit spolupráci v zavádění a
využívání inovací

Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb území

Projekty budou obsahovat jeden nebo více níže
popsaných záměrů.
Záměr: Společná prodejní místa
Na strategickém místě budou vytvořeny
společné prodejny s kompletním sortimentem
zboží (ovoce, zelenina, mléko a mléčné
výrobky, maso, uzeniny, vejce, drůbeží
výrobky, šnečí a pštrosí výrobky, marmelády,
džusy, zmrzliny, medové výrobky, vína, polévky
atd.). Každý výrobce zde zajistí vlastními silami
prodej min. ½ dne za týden. Dojde k vytvoření
sítě společníků a dodavatelů.
Záměr: Mobilní prodejní a informační centra
Záměr: Sušení ovoce, hub a léčivých rostlin
Záměr: Společné vzdělávání místních
producentů a výrobců

Definice příjemce dotace
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž
SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS,
jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční
MAS) může MAS spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých
partnerů na venkovském území, která provádí
strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých
partnerů na jiném než venkovském území, která
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
Výše způsobilých výdajů
Min.
Max.

100 000 Kč
2 000 000,00 Kč

OPZ
Programový rámec operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vychází z předpokládané alokace
8.850.000 Kč a je tvořen dvěma opatřeními, která budou s této alokace financována.
Absorpční kapacita MAS
Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se sociálním vyloučením a prevenci
působí v Bystřici pod Hostýnem a na Chvalčově. Tyto organizace již v minulosti realizovaly projekty
s podobným obsahem.
Specifický cíl SCLLD
Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazných
služeb
Opatření
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a
návazných služeb
Popis cíle opatření
Rozšířit využití kvalitních sociálních a návazných
služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a
osob ohrožených sociálním vyloučením
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Popis provázanosti opatření na ostatní opatření
SCLLD a na ostatní operační programy
OPZ, PO2, IP 2.3, SC 1: Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problému nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
OPZ, PO2, IP 2.1, SC 1: Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Priorizace opatření
Opatření financované z alokované částky
ano
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

Popis možných zaměření projektů
Opatření se zaměřuje na podporu poskytování
vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a
prevence sociálního vyloučení osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v
MASP
Aktivity:
•

Terénní programy (poskytované osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy; služba je
určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a
jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem služby
je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat
rizika jejich způsobu života)
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

•

Podporované cílové skupiny
•

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením (včetně osob
s duševním onemocněním)
Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

•
•
•
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Opatření financované z alokované částky v
případě navýšení alokace
ne

•
•
•

Národnostní menšiny
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
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
Ohrožené osoby do 18 let věku
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
Osoby ohrožené specifickými zdravotními
riziky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Typy příjemců
•

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
•
Dobrovolné svazky obcí
•
Vzdělávací a poradenské instituce
• Školy a školská zařízení
Absorpční kapacita MAS ve vztahu k realizaci
opatření

Vliv navrhovaných opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Opatření nemají přímý dopad na ochranu
životního prostředí a změny klimatu. V širším
kontextu podpory udržitelného rozvoje jako
dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální
a environmentální oblastí je téma podpory
udržitelného rozvoje obsaženo v principech pro
stanovení preferenčních kritérií. Nepřímý pozitivní
dopad opatření lze předpokládat v případě
podpory nově vytvářených pracovních příležitostí
v odvětvích, která nezatěžují životní prostředí.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i
evropským právem a podpora rovných příležitostí
opatření respektuje. Opatření je zaměřeno na
zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu
práce, přičemž právě tyto osoby se často potýkají
s kumulací znevýhodnění a v důsledku toho čelí
přímé či nepřímé diskriminaci nejčastěji. V rámci
opatření bude řešena také problematika
koncentrace sociálního vyloučení do sociálně
problémových regionů a lokalit. V sociálně
vyloučených lokalitách sílí izolace obyvatel, jejichž
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možnosti zapojení do společenských struktur jsou
velmi nízké.
Při administraci projektů bude brán zřetel na
příspěvek k rovnému zacházení, aby měly
všechny sociální skupiny stejný přístup k čerpání
prostředků (např. etnické menšiny, osoby se
zdravotním postižením apod.). Realizátoři
projektů v rámci podpory rovného přístupu budou
zohledňovat specifické potřeby jednotlivých
cílových skupin a využívat např. doprovodná
opatření k odstranění možných bariér účasti v
projektech pro cílové skupiny. Téma rovných
příležitostí a nediskriminace bude proto
zakomponováno do kritérií pro výběr projektů.
Bude usilováno o to, aby podpořené projekty
přispívaly k naplňování principu rovných
příležitostí a nediskriminace všude, kde je to
relevantní.
Rovnost žen a mužů
Problematika podpory rovných příležitostí žen a
mužů je v opatření obsažena v principech pro
stanovení preferenčních kritérií. Při administraci
projektů bude brán zřetel na příspěvek
podporovaných intervencí k rovnosti žen a mužů.
Realizátoři projektů v rámci podpory rovnosti žen
a mužů budou náležitě zohledňovat specifické
potřeby jednotlivých cílových skupin a využívat
např. doprovodná opatření k odstranění možných
bariér, které ženám brání v účasti v projektech
(péče o děti a další členy rodiny, dopravní
dostupnost apod.). Téma rovných příležitostí žen
a mužů bude proto zakomponováno do kritérií pro
výběr projektů. Bude usilováno o to, aby
podpořené projekty přispívaly k naplňování
principu rovnosti žen a mužů všude, kde je to
relevantní.
Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
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výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

6 70 01
Kapacita podpořených služeb
70
120

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Specifický cíl SCLLD
Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny a děti
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6 70 10
Využívání podpořených služeb
50
100

Opatření
Rozvoj rodinného života
Popis cíle opatření
Zlepšení socioekonomických podmínek pro
fungování rodin
Popis provázanosti opatření na ostatní opatření
SCLLD a na ostatní operační programy
OPZ, PO2, IP 2.3, SC 1: Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problému nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
OPZ, PO2, IP 2.1, SC 1: Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Priorizace opatření
Opatření financované z alokované částky
ano
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

Popis možných zaměření projektů
•

•

•

•

Podpora zařízení, která doplní chybějící
kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení (typu školní družiny, kluby), s
možností podpory příměstských táborů v době
školních prázdnin pro děti mladšího školního
věku
Podpora dětských skupin pro podniky i
veřejnost (vznik, transformace a provoz
dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, transformací je myšlen příspěvek na
úpravy zařízení, aby vyhovovalo podmínkám
zákona č. 247/2014 Sb.)
Podpora živností volných a vázaných dle
živnostenského zákona
Individuální péče o děti (vzdělávání chůvpodpora zejména akreditovaných rekvalifikací,
příprava a realizace dalšího vzdělávání podle
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávánívykonání zkoušky, podpora pracovního
uplatnění

Podporované cílové skupiny
•
•

ženy ohrožené na trhu práce
rodiče s malými dětmi
osoby pečující o jiné závislé osoby

•

Typy příjemců
•

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

34

Opatření financované z alokované částky v
případě navýšení alokace
ne

•
•
•

Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v
sociální oblasti
•
Dobrovolné svazky obcí
•
Vzdělávací a poradenské instituce
• Školy a školská zařízení
Absorpční kapacita MAS ve vztahu k realizaci
opatření

Vliv navrhovaných opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Opatření nemají přímý dopad na ochranu
životního prostředí a změny klimatu. V širším
kontextu podpory udržitelného rozvoje jako
dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální
a environmentální oblastí je téma podpory
udržitelného rozvoje obsaženo v principech pro
stanovení preferenčních kritérií. Nepřímý pozitivní
dopad opatření lze předpokládat v případě
podpory nově vytvářených pracovních příležitostí
v odvětvích, která nezatěžují životní prostředí.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i
evropským právem a podporu rovných příležitostí
opatření respektuje. Opatření je zaměřeno na
služby pro rodiny a děti a další navazující služby
podporující sociální začleňování. Při administraci
projektů bude brán zřetel na příspěvek k rovnému
zacházení, aby měly všechny sociální skupiny
stejný přístup k čerpání prostředků (např. etnické
menšiny, osoby se zdravotním postižením apod.).
Realizátoři projektů v rámci podpory rovného
přístupu budou zohledňovat specifické potřeby
jednotlivých cílových skupin a využívat např.
doprovodná opatření k odstranění možných bariér
účasti v projektech pro cílové skupiny. Téma
rovných příležitostí a nediskriminace bude
zakomponováno do kritérií pro výběr projektů.
Bude usilováno o to, aby podpořené projekty
přispívaly k naplňování principu rovných
příležitostí a nediskriminace všude, kde je to
relevantní.
Rovnost žen a mužů
Problematika podpory rovných příležitostí žen a
mužů je zohledněna v principech pro stanovení
preferenčních kritérií. Při administraci projektů
bude brán zřetel na příspěvek podporovaných
intervencí k rovnosti žen a mužů. Realizátoři
projektů budou v rámci podpory rovnosti žen a
mužů náležitě zohledňovat specifické potřeby
jednotlivých cílových skupin a využívat např.
doprovodná opatření k odstranění možných bariér,
které ženám brání v účasti v projektech (péče o
děti a další členy rodiny, dopravní dostupnost
apod.). Téma rovných příležitostí žen a mužů
bude proto zakomponováno do kritérií pro výběr
projektů. Bude usilováno o to, aby podpořené
projekty přispívaly k naplňování principu rovnosti
žen a mužů všude, kde je to relevantní.
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Preferenční kritéria
Budou stanovena pro každou výzvu v souladu s
následujícími principy:
•
Komplexnost - posouzení zda je projekt
komplexní a po ukončení realizace bude
funkční a životaschopný, zda jednotlivé
činnosti a aktivity projektu komplexně řeší
požadovaný stav, (tj. jestli se nejedná jenom
o jednu etapu projektu, na kterou musí
navazovat další etapa);
•
Udržitelnost - finanční a technologická
udržitelnost - zajištění dalších zdrojů
financování po ukončení realizace projektu,
použití moderních, nezastaralých technologií;
•
Proveditelnost - zda bude realizací
plánovaných činností dosaženo cíle projektu
včetně vzetí v úvahu jiných aspektů, které
mohou projekt ohrozit;
•
Hospodárnost - zásada hospodárnosti
znamená, že žadatel při zajištění realizace
projektu postupuje co možná nejhospodárněji,
tzn., že výdaje na jakoukoliv fázi projektu
jsou minimálně možné a přitom se stále
dosáhne účel (cíl projektu), který chce žadatel
dosáhnout;
•
Efektivnost projektu - maximalizování
výsledků činnosti ve vztahu k disponibilním
veřejným prostředkům. Zásada efektivity na
úrovni projektu je chápána i jako stanovení
takových cílů projektu, aby bylo dosaženo
celkového žádaného efektu projektu;
•
Důraz na ekonomický rozvoj s ohledem na
udržitelnost;
•
Soulad ekonomického rozvoje s ochranou
životního prostředí;
•
Příspěvek projektu k naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
nediskriminace, rovnost žen a mužů);
•
Princip usnadnění přístupu marginalizovaných
skupin k podpoře (zvýhodňování projektů,
které řeší problémy marginalizovaných
skupin);
•
Začleňování prvků zelené infrastruktury (tam,
kde je relevantní);
•
Princip prioritizace inovativních projektů.
Inovace se nemusí týkat pouze
technologických nebo výrobních procesů, zda
zavádění informačních a komunikačních
technologií. Inovace mohou zahrnovat nové
služby, nové výrobky. Inovací jsou i nové
přístupy při rozvoji území či aktivní zapojování
skupin, které dosud stály stranou veřejného
života, do rozhodování o osudu regionu.
•
Relevantnost - řešení aktuálních příčin
problémů identifikovaných SCLLD
•
Připravenost - schopnost odůvodnit potřebu
realizace projektu, srozumitelně definovat
vnitřní logiku projektu (tj problémy - strategie
- cíle - aktivity - výstupy - výsledky),
rozdělení úkolů a připravenost příjemců.
•
Spolupráce - prokázání společného a
koordinovaného postupu při tvorbě,
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implementaci a financování projektu s aktivní
účastí partnerů
Přidaná hodnota - dodatečný přínos projektu
pro konkrétní cílové skupiny a území MASP

•

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

6 70 01
Kapacita podpořených služeb
80
120

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
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6 70 10
Využívání podpořených služeb
100
150

