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3. STRATEGICKÁ ČÁST 

3.1. Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 

 
PRO VYŠKOVSKO 

P může znamenat priority, pilíře, potřebu či pomoc. R rozvoj, region a O oblast. Pro tuto strategii je 
zvoleno slovo pilíř, tudíž sloup podpírající čtyři hrany stolu, který nám skýtá vyváženost a pohodu člověka, 
tak důležitou pro zdraví životní styl. V současné uspěchané době je třeba se zamyslet nad klidem duše, 
který nám přináší právě pilíře života.  Jedním z pilířů je naplňující práce, druhým rodina a vztahy, třetím 
profesionální rozvoj a čtvrtým kultivace osobnosti, prostředí a víra. Tyto pilíře nemohou být samostatně, 
neboť by nám neskýtaly celek. Pokud bude jeden z pilířů chybět, může dojít při zatížení tohoto prázdného 
místa ke zborcení celku.  
 

3.1.1. Vize 
 

Zdravý region s dostatkem naplňující profesionální práce, podporou rodiny a 
možností aktivit a kvalitního vzdělávání pro každého jednotlivce 

 

Vize nám skýtá celek opatření, kterými se strategie podrobně zabývá. Zdravý region zahrnuje životní 
prostředí, bezpečné místo a podmínky k životu zde.  Dostatek naplňující profesionální práce umožňuje 
každému jednotlivci se vzdělávat na každé pozici v zaměstnání s ohledem na jeho motivaci. Dostatečné 
zázemí pro rodiny s dětmi a seniory vč. aktivit pro ně přímo v místě bydliště či regionu. V neposlední řade 
kvalitní vzdělávání jak v oblasti předškolního, školního tak celoživotního vzdělávání. V rámci spolupráce 
budou vytvářeny podmínky pro uskutečnění vize a naplnění strategie. 

3.1.2. Strategické cíle 
 

ZAMĚSTNANOST A EKONOMIKA 

 

Dostatek profesionální motivující práce s možností 
rozvoje a postupu pro ekonomickou stabilitu 
regionu. Strategický cíl 1: 

VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE 

 
Vzdělaný lidský potenciál přispívající k využívání 
inovací, ekonomické stabilitě a sociální inkluzi. 

Strategický cíl 2:   
INFRASTRUKTURA A PODMÍNKY 
PRO ŽIVOT V REGIONU 

 

Strategický cíl 3:   

Zkvalitněním infrastruktury, památek a veřejných 
služeb snížit územní rozdíly. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Zajištění a ochrana kvalitního životního prostředí 
pro život a podpora efektivního využívání zdrojů 
s eliminací negativních důsledků činností na životní 
prostředí. 

Strategický cíl 4: 

SPOLUPRÁCE A SÍŤOVÁNÍ 

 Uskutečnění podmínek pro naplnění vize strategie. 

Strategický cíl 5: 



ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

ZAMĚSTNANOST 
A EKONOMIKA    

INFRASTRUKTURA 

A PODMÍNKY PRO 
ŽIVOT V REGIONU 

VZDĚLÁVÁNÍ A 
INOVACE 

 

 

 

3.1.3. Specifické cíle, opatření a podopatření/aktivity, měřitelné cíle výstupů a 
výsledků, indikátory 
 

Priorita 1:  ZAMĚSTNANOST A EKONOMIKA  

 

Specifický cíl 1.1.: Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech,     
využívání inovací a moderních technologií v zemědělství 

Opatření SCLLD PRV 1 

 
Modernizace zemědělských podniků 
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zlepšení 
konkurenceschopnosti a využívání inovací. Budou podpořeny hmotné a nehmotné investice v živočišné a 
rostlinné výrobě. 
 
Oblast podpory: 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do 
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  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. 

Měřitelné cíle výstupů 
- profesionální rozvoj firem 
- využívání inovací a výzkumu ve spojení s podnikatelským a místním prostředím 
- zvyšování přístupu a využívání ICT 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených podniků/příjemců 

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 

                                SPOLUPRÁCE A SÍŤOVÁNÍ 



- vytváření dostatku pracovních míst na venkově 
- dosažení lepších výsledků pro trvale udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledků 
- pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

  
 

Specifický cíl 1.2.: Zkvalitnění výrobních procesů a technologií pro zlepšení ekonomiky podniků  

v oblasti výroby potravin 

Opatření SCLLD PRV 2 

 

Zemědělské produkty a trh 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, 
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 
 

Oblast podpory: 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby 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) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 
vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality 
produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně 
investic do marketingu) a 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. 
 

Měřitelné cíle výstupů 
- zvýšení kvality místních produktů 
- zkvalitnění a zefektivnění výroby 
- úspornost zařízení 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených podniků/příjemců 

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 
- vytváření dostatku pracovních míst na venkově 
- dosažení lepších výsledků pro trvale udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledků 
- pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 
 
 
 
  



Specifický cíl 1.3.: Aktivizace spolupráce místních producentů pro zlepšení uplatnění místních produktů na 

trzích 

Opatření SCLLD PRV 3 

 

Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelských řetězců a trhů 
Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých 
dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 

 
Oblast podpory: 
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. 

 
Měřitelné cíle výstupů 

- zlepšení odbytu místních produktů a surovin 
- zavedení krátkých dodavatelských řetězců 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených podniků/příjemců 
- počet podpořených kooperačních činností 

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 
- vytváření dostatku pracovních míst na venkově 
- dosažení lepších výsledků pro trvale udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledků 
- zlepšení místní ekonomiky 

 
 

Specifický cíl 1.4.: Modernizací podniků přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a vytvoření 
pracovních míst na venkově 

Opatření SCLLD PRV 4 

 

Podpora podnikání 

Podpora v rámci tohoto opatření zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.  

 
Oblasti podpory: 
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE) uvedených blíže ve fichi.  

Měřitelné cíle výstupů 
- zkvalitnění a zefektivnění výroby  
- rozšíření nabídky služeb 
- využívání ICT 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených podniků/příjemců 

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 



- vytváření dostatku pracovních míst na venkově 
- dosažení lepších výsledků pro trvale udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledků  
- pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 
 
 

Specifický cíl 1.5.: Zlepšení podmínek pro hospodaření na lesních pozemcích a efektivity zpracování 
dřeva  

Opatření SCLLD PRV 5 
 
Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh 
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k 
efektivnímu zpracování dřeva. 
 
Oblasti podpory: 
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). 

Měřitelné cíle výstupů 
- zkvalitnění a zefektivnění výroby  
- rozšíření nabídky služeb 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených operací 

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 
- vytváření dostatku pracovních míst na venkově 
- dosažení lepších výsledků pro trvale udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledků  
- pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
-  

 

 

Specifický cíl 2.1.: Podporou vzdělávání zajistit zlepšení podmínek hospodaření a zvýšení 
zaměstnanosti na venkově  

Opatření SCLLD PRV 6 

 

Vzdělávání a informace 

Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.  
Podpora je určena pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a 
jiné hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. 
 
 

Priorita 2: VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE 



Oblasti podpory: 
Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a 
workshopy.  Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást 
běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání. Subjekty zajišťující 
předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě 
kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy.  Způsobilými výdaji mohou být náklady na 
organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo informačních akcí (15 a více účastníků), 

včetně exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem. 

Měřitelné cíle výstupů 
- uplatnění vzdělávání v praxi 
- rozšíření vědomostí o hospodaření 
- získané vědomosti přenosem dobré praxe 

Indikátory výstupů 
- počet účastníků vzdělávání 

Měřitelné cíle výsledků 
- zlepšení kvality obhospodařování půdy 
- šetrnější způsob hospodaření v návaznosti na klimatické podmínky 
- posílení přínosu inovací pro trh práce 

Indikátory výsledků 

- celkový počet vyškolených účastníků 
 
 
 
Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a 
celoživotního učení   

Opatření SCLLD IROP 12 

 

Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení 

Podpora bude směřována na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání pro zařízení péče o děti do 3 let, 
dětských skupin a mateřských škol, základní vzdělávání a to základních škol a škol a školských zařízení 
středních a vyšších škol. Podporována bude i infrastruktura pro celoživotní vzdělávání a pro zájmové a 
neformální vzdělávání mládeže. 

Oblast podpory: 
Pro oblast infrastruktury pro předškolní vzdělávání bude podpora směřována na stavby, stavební 
úpravy, pořízení vybavení, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit vč. venkovního prostranství 
(zeleň, herní prvky) a také pro podporu sociální inkluze vč. učeben a venkovních prostor, pořízení 
vybavení, kompenzačních pomůcek a vybavení.  
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách se bude týkat stavební úpravy, 
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Dále rozšiřování 
kapacit základních škol. V oblasti sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným 
osobám. Podpora bude směřovat také k zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
Infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání se budou týkat stavební 
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí a schopnosti práce s digitálními 
technologiemi a také rozšiřování středních a vyšších odborných škol za účelem sociální inkluze. Stavební 
úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 



kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro sociální inkluzi. Také zajištění vnitřní konektivity 
škol a připojení k internetu  
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání je zakotvena v klíčových kompetencích vč. stavební 
úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity.  
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže bude probíhat formou stavební 
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí viz.výše infrastruktura pro 
celoživotní vzdělávání 

 
Měřitelné cíle výstupů 

- zvýšení počtu škol se sociálně začleněnými žáky 
- zvýšení odbornosti u žáků 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Měřitelné cíle výsledků 
- nebyly stanoveny 

Indikátory výsledků 

- podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení  
- podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

 
 
 

Specifický cíl 2.3.: Efektivní využívání místních zdrojů díky vzdělávání, přenosu informací a spolupráci 
 

Opatření SCLLD  

 
Animace  
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů konečných 
žadatelů/příjemců. Popis používaných komunikačních aktivit MAS: zajištění dostatečné propagace SCLLD, 
peininformování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny informací 
mezi zúčastněnými stranami, koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a podpora 
žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů 

Zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, tedy především: 

 metodická pomoc ZŠ/MŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ;  

 zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ (např. monitorovací systém MS2014+, Pravidla pro žadatele a 
příjemce OP VVV) 

 průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, například nad problematikou zadávání veřejných 
zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity projektu;  

 metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání údajů do monitorovacího 
systému MS2014+, zajištění správnosti předávaných výstupů;  

 metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od řídicího orgánu 
apod.;  

 metodická pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a závěrečné zprávě o realizaci. 
 
Provozní činnosti MAS 
Tyto činnosti zahrnují prezentování SCLLD, školení žadatelů, dodržování pravidel standardizace a souladu 
projektů s SCLLD, administrace a příprava výzev vč. vymezení kritérií výběru, kontrol předkládaných 
žádostí o dotaci (administrativní, přijatelnosti, věcná), výběr projektů k realizaci, zajištění administrace 
SCLLD a projektů vybraných k administraci, sledování plnění strategie a evaluace projektů, evaluace a 
monitoring SCLLD. 

 



Přípravné, podpůrné činnosti 
Jedná se o přípravu strategie pro podání žádosti o realizaci SCLLD, standardizaci a plnění povinností 
z ní vyplývajících. Dále účast na školeních a seminářích.  

Měřitelné cíle výstupů 
- zlepšení kvality výuky 
- zvýšení počtu podpořených aktivit 

Indikátory výstupů 
- počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS (9 35 08) (10 výzev) 
- počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí (8 20 00) (35 akcí) 

Měřitelné cíle výsledků 
- zlepšení koordinace toků financí 

Indikátory výsledků  
- není stanoven 

 

  

Priorita 3: INFRASTRUKTURA A PODMÍNKY PRO ŽIVOT V REGIONU 

 
 

Specifický cíl 3.1.: Zkvalitnění dopravy v regionu a zajištění větší bezpečnosti 
 

Opatření SCLLD IROP 9 

 

Doprava a bezpečnost 
V rámci tohoto opatření bude podporováno zkvalitnění dopravy v regionu a její bezpečnost zahrnující 
přestupní terminály vč. cyklodopravy.  
 
Oblast podpory: 
Podporovány budou přestupní terminály a související zázemí včetně doplňkové zeleně, bezpečnost, 
cyklodoprava. 
 

Měřitelné cíle výstupů 
- zkvalitnění infrastruktury a veřejných služeb 
- bezpečnější místa v regionu 
- zkvalitnění systému dopravy 

Indikátory výstupů 
- Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě             

Měřitelné cíle výsledků 
- nebyly stanoveny 

Indikátory výsledků 

- nebyly stanoveny 
 
 
 

Specifický cíl 3.2.: Dochování památek pro další generace 
 

Opatření SCLLD IROP 13 

 

Památky 

Podpora se týká revitalizace památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek 
zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních 



kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních 
památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP). K roku 2016 je na území MAS evidována pouze jedna 
památka pod výše uvedeným zařazením. 
Oblast podpory: 
Součástí revitalizace budou opatření zaměřená na zpřístupnění, plnohodnotné využití či zatraktivnění a 
zabezpečení památky. Podporovány budou aktivity směřované k vyšší bezpečnosti. Rekonstrukce nebo 
budování nových expozic a depozitářů či digitalizace památky a mobiliářů, obnovy parků a zahrad u 
památky. Do oblasti podpory spadá i modernizace příp. výstavba nezbytných objektů sociálního, 
technického a technologického zázemí. 

Měřitelné cíle výstupů 
- péče o dochování místních pamětihodností 
- zpříjemnění pocitu v regionu 
- dostupnost památek 

Indikátory výstupů 
- počet revitalizovaných památkových objektů  

Měřitelné cíle výsledků 

- nebyly stanoveny 
Indikátory výsledků 

- nebyly stanoveny 
 

 

Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního 
začleňování 

Opatření SCLLD IROP 11 

 

Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury 

Podpora zahrnuje zkvalitnění a dostupnost vybavení a infrastruktury v oblasti sociálních služeb vedoucích 
k sociální inkluzi. 
 
Oblast podpory: 
Deinstitucionalizace sociálních služeb  
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
Ambulantní sociální služby 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center  
Sociální bydlení 
 

Měřitelné cíle výstupů 
- zvýšení a zkvalitnění péče o soc. vyloučené osoby 
- zvýšení počtu bytů na území pro sociální bydlení 
- rozšíření možností pro ubytování sociálně vyloučených osob 

Indikátory výstupů 

- počet podpořených bytů pro sociální bydlení  
- počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Měřitelné cíle výsledků 

- nebyly stanoveny 
Indikátory výsledků 

- kapacita služeb a sociální práce 
 



 
 

Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách 
 

Opatření SCLLD OP Z 14 

 

Sociální začleňování 

A. Podpořeno bude poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
s cílem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených.  

Oblast podpory: 
Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, porady pro osoby, 
terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné 
péče, osobní asistence, odlehčovací služby). 
 

B. Podpora bude také směrována na komunitní sociální práci a komunitní centra jako prostředky 
sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Aktivity budou zaměřené na pomoc 
komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném 
prostředí. 

Oblast podpory: 
Aktivizace, která vede k participaci a ke zplnomocnění  
Participace = účast lidí na procesech plánování, rozhodování, řízení, implementace a evaluace, podílení se 
na výkonu moci a sebeurčení (zapojování lidí do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, 
do diskuse nad důležitými opatřeními týkajícími se života v obcích, participativní metody práce s lidmi, 
zapojování lidí do sousedské i širší komunity).  
Zplnomocnění = schopnost a kapacita jednotlivců a komunit jednat a dosahovat vlivu, mít přístup ke 
komponentům moci (vědění, dovednosti, rozhodování, sítě a zdroje); proces zplnomocnění probíhá skrze 
kritické uvědomění, participaci na lokálních záležitostech a partnerství zúčastněných aktérů; výsledkem 
zplnomocnění je sdílení redistribuce moci. 
Kolektivní/ skupinová spolupráce = komunitní práce je založena na spolupráci se skupinami lidí, pro 
kterou je třeba vytvořit adekvátní podmínky; patří k nim posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, 
vzájemná solidarita a pomoc, respekt k odlišnostem, dobrovolnost, rovnocennost, koncentrace na silné 
stránky lidí a komunit, otevřenost, informovanost, transparentnost, sebeorganizování na demokratických 
principech. 
Práce s místními zdroji, dosažitelnost úspěchů, udržitelnost výsledků a dosažených změn = 
zplnomocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů, koncentruje se na silné stránky lidí a je 
posilován zkušeností malých společných úspěchů více lidí, vytváří předpoklady pro udržitelnost výsledků a 
dosažených změn.  
Komplexní přístup (víceúrovňový, se zapojením různých aktérů, vyjednávání konsensu, využívání mnoha 
metod). 
Zodpovědnost, sdílená zodpovědnost.  
Reflektivní praxe a celoživotní učení. 
 

Cílové skupiny A+B 
- 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  
- národnostní menšiny  



- osoby pečující o malé děti  
- rodiče samoživitelé  
- osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 
- osoby ohrožené předlužeností  
- ohrožené osoby do 18 let věku 
- soby ohrožené vícenásobnými riziky - Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky 

 
C. Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mino režim zákona č. 108/2006 Sb.  

 
Oblast podpory: 
Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách - prevence sociálně 
patologických jevů a prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku včetně podpory osvěty v této 
oblasti (např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, asistenti prevence kriminality, 
asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 
15+ apod.); cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, případně i pracovníci organizací. 
 
Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 
samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé 
na návykových látkách 

Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj. zejména osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených + jako doplněk k projektům zaměřeným na vzdělávání cílové skupiny 
osob (klientů), také vzdělávání pracovníků organizací 

Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci 
sociálního vyloučení 

Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin - posilování finanční 
gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové poradenství atd. Aktivity místních samospráv při 
optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území (podpora obcí typu I. ve výkonu 
sociální práce5 , dostatečné personální zajištění výkonu sociální práce), pokrytí území MAS sociálními 
službami a dalšími navazujícími službami a programy podporujícími sociální začleňování a prevenci 
sociálního vyloučení a programy zaměřenými na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení 
problémů v sociálně vyloučených lokalitách (optimalizace, monitoring a koordinace sítě služeb, komunitní 
plánování služeb atd.) 

Cílové skupiny C 
- poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu 

sociálního začleňování  
- místní samospráva 
- sociální pracovníci 
- pracovníci v sociálních a zdravotních službách 
- neformální pečovatelé 

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

Oblast podpory: 
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní 
družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin zejména pro děti 
mladšího školního věku, vč. možnosti dopravy. 



Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost vnikem, transformací a provozem 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.). Také podporováním 
živností volných a vázaných dle živnostenského zákona.  
Individuální péče o děti zaměřená na vzdělávání chův (podpora zejména akreditovaných rekvalifikací). 
Dále na přípravu a realizaci dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání (vykonání zkoušky), vč. podpory pracovního uplatnění. 

Cílové skupiny D 
- zejména ženy ohrožené na trhu práce 
- rodiče s malými dětmi 

- osoby pečující o jiné závislé osoby 
Měřitelné cíle výstupů 

- nastavení péče o soc. vyloučené osoby a o osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- zajištění možnosti vzdělávání  
- rozšíření možností pro uplatnění sociálně vyloučených osob a osob ohrožené sociálním 

vyloučením 
Indikátory výstupů 

- celkový počet účastníků (60000) 
- kapacita podpořených služeb (místa 67001) 
- kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  (osoby 50001) 
- počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku (zařízení 50100) 
- počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

(80500) 
- počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace 

(62000) 
 

Měřitelné cíle výsledků 

- nebyly stanoveny 
Indikátory výsledků 

- využívání podpořených služeb (67010) 
- počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku (50110) 

 
 

Priorita 4:  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 

Specifický cíl 4.1.: Zajištění přístupu k zemědělské půdě a podpora výsadby související zeleně 
 

Opatření SCLLD PRV 7 
 
Zemědělská infrastruktura  

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě. 
 
 
Oblast podpory: 
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním 
zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce 
a výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 
vybavení. 



Měřitelné cíle výstupů 
- zkvalitnění a zefektivnění infrastruktury 
- rozšíření možností místních firem 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených podniků/příjemců 
- celková délka polních cest 

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení možností čelit rizikům spojených s extrémními podmínkami  
- dosažení lepších výsledků pro trvale udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledků 
- není stanoven 

 
 
Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení 
bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem 

Opatření SCLLD IROP 10 
 
Snížení rizik spojených s klimatickými změnami 
V rámci tohoto opatření bude podporováno pořízení specializované techniky a věcných prostředků 
určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem.  
 
Oblast podpory: 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad 
na vznik lesních požárů. Nedostatek podzemní a povrchové vody způsobuje omezení zásobování vodou či 
elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. mobilní kontejnerová 
elektrocentrála nebo lesní hasicí speciál. 

Měřitelné cíle výstupů 
- zkvalitnění vybavení složek IZS  
- možnost předcházení rizik spojených s extrémním suchem 

Indikátory výstupů 
- počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS  

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení schopnosti čelit extrémním podmínkám 
- možnost předcházení katastrof  
- dosažení lepších výsledků při boji s extrémním suchem 

Indikátory výsledků 

- počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
 

 

Specifický cíl 5.1.: Navázaná spolupráce mezi všemi sektory místního hospodářství a přenos 
zkušeností a vzájemná pomoc. 

Opatření SCLLD PRV 8 

 

Síťování a spolupráce  

Podpora projektů na bázi přenosu zkušeností dobré praxe a rozvíjení spolupráce mezi MAS a jinými 

partnerskými organizacemi jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 
Oblast podpory: 

Priorita 5: SÍŤOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE 



MAS bude podporovat projekty v oblasti místní produkce, propagace řemeslníků zavedením místního 
značení výrobků. Zajištění propagace na veletrzích, výstavách a regionálních jarmarcích. Vydání 
almanachu regionálních výrobců. Jedná se o navázání spolupráce na úspěšný projekt s MAS Slavkovské 
bojiště a MAS Strážnicko pod názvem Za tradicí moravského venkova. Propagaci řemesel ve školství a 
zavedení praxe školních dětí přímo u řemeslníků a výrobců. Projekt byl konzultován v rámci jednání 
s  MAS Moravský kras dne 9. 2. 2016.  
Výměnu zkušeností mezi obcemi (školení dobré praxe, pozemkové úpravy, propagace zrealizovaných 
projektů, rozvíjení regionálního cestovního ruchu v souvislosti s dostupnou infrastrukturou stezek – 
napojení na zaměstnání). 
S projekty bude spojena i propagační činnost jako vydávání letáků, brožur či publikací a map. 
 

Měřitelné cíle výstupů 
- prohloubení či navázání nových partnerských vztahů 
- navázání spolupráce s místními podnikateli v oblasti podpory místní produkce 

Indikátory výstupů 
- počet podpořených partnerů 
- počet zavedených místních značení produktů 

Měřitelné cíle výsledků 
- zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 
- vytváření podmínek pro dostatek pracovních míst na venkově 
- dosažení lepších výsledků pro trvale udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledků 
- síťování podnikatelů 
- navázaná spolupráce v regionu 

 

3.1.4. Definování dlouhodobé vize rozvoje území 

Dlouhodobá vize strategie = spokojený život na Vyškovsku. 

3.2. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, 
včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky 
 
Strategie má integrovaný charakter z důvodu propojení jednotlivých oblastí podpory mezi sebou. 
Ekonomika má vliv na životní prostředí, infrastrukturu a také na vzdělávání. Jednotlivé oblasti jsou 
propojeny především přenosem zkušenosti a znalostí. Rozvojem ekonomiky lze dosáhnout zlepšení 
životního prostředí, vzděláváním v oblasti životního prostředí a spolupráce lze zabezpečit naopak zlepšení 
ekonomiky regionu. Infrastruktura je propojena nejen s dopravou a bezpečností, ale i se sociálními 
službami a podmínkami pro cestovní ruch. Vzdělávání nelze provádět bez kvalitní infrastruktury a zároveň 
bez spolupráce mezi sektory. Provázanost jednotlivých oblastí znázorňuje tabulka níže. Na spolupráci, 
síťování a přenosu dobré praxe je postavena strategie MAS a její inovativní charakter. V oblasti sociální lze 
dosáhnout vzájemným propojením jednotlivých sektorů významných výsledků. Prozatímní zkušenosti 
tomuto neodpovídají a v sociální oblasti týkající se soc. vyloučených lokalit se řešení motá v tzv. bludném 
kruhu. V inovativní spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která disponuje zkušenostmi z praxe, 
a organizacemi působícími v této oblasti lze vytvořit inovativní plán pro řešení této situace. V souvislosti 
s klimatickými změnami v JMK je nutné předcházet rizikům spojeným s tímto problémem a inovativně 
vybavit IZS prostředky pro čelení rizik spojených se suchem. Díky nutnosti zavedení inkluzivního 
vzdělávání je třeba zajistit dostatečný počet inkluzivních center, kde se budou inovativně řešit ve 
spolupráci s odborníky problémy komunity společně se sociálně vyloučenými osobami či osobami 
sociálním vyloučením ohrožených. Je nutné zavést do škol praxi v oblasti řemesel a technických 
dovedností s provazbou na místní řemeslníky a firmy včetně zapojení úřadu práce pro sladění nabídky a 
poptávky na trhu práce. Nedostatečná propagace místních regionálních výrobků zamezuje ekonomickému 



růstu firem. Inovativně je třeba propagovat regionální výrobky přímo v území a pomoci se zavedením 
regionálního značení na bázi spolupráce mezi zkušenějšími MAS. Nezdravý životní styl chce MAS ovlivnit 
podporou tvorby cyklostezek mezi domovem a školou či prací. Ekonomický růst je závislý na přírodních 
zdrojích, jako je voda či půda. Současný trend v preferenci výdělku oproti dochování přírodních zdrojů 
může způsobit nenávratné ztráty a v řádech staletí ekologickou katastrofu.  

Propojením všech oblastí podpory chce MAS navázat na horizontální témata jako je regionální rozvoj a 
rovné příležitosti. 

3.3. Vazba na strategické dokumenty 

Dok ume n t  váž íc í  k  r ea l i zac i  SCCL D  
Úrov eň  

dok um en t u  

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020 schválenou EU a ČR (kap. 3.1.) evropský 

Dopravní politika ČR pro období 2014 -2010 s výhledem do roku 2050 národní 

Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020 národní 

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2010 národní 

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 národní 

Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově na období 2015-2017 regionální 

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015 - 2019 regionální 

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2023 regionální 

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 národní 

Národní program reforem ČR 2014 národní 

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020 národní 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 národní 

OP Zaměstnanost národní 

Politika územního rozvoje České republiky  národní 

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014–2020 regionální 

Program rozvoje venkova 2014 -2020 národní 

Programy rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017 regionální 

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 regionální 

Resortní strategie a akční plány národní 

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013 národní 

Statistická ročenka trhu práce v ČR 2014 národní 

Státní kulturní politika na léta 2015-2020 národní 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020 národní 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2010 národní 

Strategie celoživotního učení ČR 2008 – 2015 národní 

Strategie Evropa 2020 evropský 

Strategie Jihomoravského kraje 2020 regionální 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 – 2020 národní 

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 - 2018 regionální 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2013  národní 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 národní 

Strategie romské integrace do roku 2020 národní 

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 regionální 

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 národní 

Strategie sociálního začleňování 2014 -2020 národní 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 národní 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015-2017 regionální 

Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a 
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a 
novým rizikům v období 2014 – 2020 

národní 

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013 regionální 

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 národní 

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky národní 

   

 



3.4. Akční plán obsahující popis programových rámců včetně principů pro 

určení preferenčních kritérií (a v případě PRV v nich obsažených Fichí) 
 

3.4.1. Akční plán 

Popis programových rámců: 

Prioritou programových rámců je zohlednění potřeb regionu popsaných v analytické části a SWOT analýze 
SCLLD v závislosti na splnění stanovených cílů. Pro jednotlivé programové rámce jsou alokovány finanční 
prostředky, které dosahují necelých 50 procent potřeb daného regionu v IROP a PRV. V rámci OP Z je míra 
potřeb vyrovnaná s ohledem na alokovanou částku. Na základě zkušeností lze konstatovat, že rozběh 
nového plánovacího období bude mírnější a při úspěšné administraci projektů bude počet žadatelů 
narůstat. Pro  IROP je alokována částka ve výši 63 364 874 Kč. Pro programový rámec PRV je alokovaná 
částka ve výši 23 204 911 Kč a pro OP Z je indikovaná alokace ve výši 11 540 000 Kč a horní limit alokace 
činí 15 002 000 Kč. Výpočet alokace na jednotlivé specifické cíle a aktivity byl vypočítán procentuelně 
z reálné potřeby záměrů z regionu MAS.  

 

Programový 
rámec 

Specifický cíl Témata projektů 
Minimální ZV/ 

maximání ZV v tis.Kč 
Procento dotace Alokace v tis. Kč 

IROP 

SC 3.1. Bezpečnost dopravy a terminály 100/10 000 95 15 000  

SC 4.2. IZS  100/10 000 95 14 000  

SC 3.2. Památky 100/2 000 95 500  

SC 3.3. Sociální infrastruktura 100/15 000 95 12 565  

SC 3.1. Cyklotrasy, cyklostezky 100/10 000 95 1 000  

SC 3.3. Komunitní centra 100/15 000 95 5 300  

SC 2.2. Školy a školská zařízení 100/15 000 95 15 000  

 CELKEM    63 365  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

Programový 
rámec 

Specifický cíl Témata projektů 
Minimální ZV/ 

maximání ZV v tis.Kč 
Procento dotace Alokace v tis. Kč 

PRV 

SC 1.5. Lesnická technika 50/5 000 50 1 148  

SC 4.1. Polní cesty 50/5 000 80 1 000  

SC 1.1. Budovy pro zemědělství 50/5 000 40 2 600  

SC 1.1. Technika a technologie 50/5 000 40 4 000  

SC 1.4. Nezemědělské činnosti zemědělců 50/5 000 25,35,45 1 500  

SC 1.4. Podnikatelé 50/5 000 25,35,45 8 650  

SC 1.3. Potravinové řetězce           50/5 000 25,35,45 900  

SC 1.2. Potravináři 50/5 000 40 1 500  

SC 2.1. Vzdělávání 50/5 000 85 850  

 CELKEM    22 148  

 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
  

Programový 
rámec 

Specifický cíl Témata projektů 
Minimální ZV/ 

maximání ZV v tis.Kč 
Procento dotace Alokace v tis. Kč 

OP Z 

 Podpořeno bude poskytování 
vybraných sociálních služeb 
v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., s cílem sociálního začleňování 
a prevence sociálního vyloučení 
osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených.  

100/3 000 85+15 2 002  

SC 3.4. 

Podpora bude také směrována na 
komunitní sociální práci a 
komunitní centra jako prostředky 
sociálního začleňování nebo 
prevence sociálního vyloučení. 
Aktivity budou zaměřené na 
pomoc komunitám zlepšit nebo 
obnovit jejich schopnost sociálního 
fungování v jejich přirozeném 
prostředí. 

100/3 000 85+15 9 000 

Programy a činnosti v rámci 
sociálního začleňování nad 
rámec/mino režim zákona č. 
108/2006 Sb. 

100/3 000 85+15 2 000 

Podpora prorodinných opatření 
obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni.  

 

100/3 000 85+15 2 000 

 

CELKEM 

 

  15 002 000 

 

 

 

 

 



 
 

3.4.2. Principy pro určení preferenčních kritérií 
Preferenční kritéria byla určována v souladu s plněním horizontálních témat a v souladu s požadavky a 
potřebami regionu. Bylo zohledněno zapojení dětí do projektů, neboť ze zkušeností získaných při realizaci 
SPL v plánovacím období 2007-2013 vyplívá, že při aktivním zapojení dětí a mládeže do přípravy a 
realizace projektů si výstupů více váží a nedochází k jejich poškozování. Byť z analytické části nevyplívá 
jako priorita tvorba pracovních míst na Vyškovsku, pracovní místa chceme navýšit především na venkově 
z důvodu zlepšení životních podmínek na venkově. Pro kvalitní řešení problémů v území je třeba šířit 
inovace a přenos dobré praxe vzděláváním a zároveň síťováním a spoluprací. Preferovány budou 
projekty zaměřené na širší cílovou skupinu z důvodu efektivního využití finančních prostředků na 
vzdělávací aktivity. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství napomůže k zlepšení kvality výstupů.  
Příkladem dobré praxe bylo využití partnerských smluv v projektech. MAS bude preferovat kratší dobu 
realizace u projektů z důvodu lepší kontroly projektů, jejich evaluace a plnění milníků. Preferován bude 
širší územní dopad projektů. V rámci školení budou žadatelé informováni o detailním zpracování žádosti 
z důvodu úspornosti a zpracování projektové žádosti přímo žadatelem. Žadatel tak bude mít o projektu 
nejen podvědomí, ale zároveň se eliminuje riziko chybovosti při realizaci, které hrozí u projektů žadatelů, 
kteří projektovou žádost pouze podepíší. Pak dochází častěji k neplnění podmínek dohody. Bohužel díky 
environmentálním problémům v území (sucho, nedostatek vody v krajině) je nutné u dotčených fichí 
zohlednit způsob realizace (např. způsob hospodaření) projektu. U projektů budou prioritně podpořeny 
projekty se zaměřením dopadů na sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
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3.4.3. Fiche a opatření 
 

Identifikace Fiche 1 

Název Fiche Modernizace zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV 
článek 17  odst. 1., písmeno a) Infestice do zemědělských podniků 

Vymezení Fiche   

  

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského 
podniku. 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. 

  
 Vazba na cíle SCLLD SC 1.1. Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na 

znalostech, využívání inovací a moderních technologií v zemědělství 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je 
určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice 
na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 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 

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

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů min.            50.000,- Kč 

      max.     5.000.000,- Kč 

Preferenční kritéria Tvorba pracovních míst 

  
  

Vzdělávání a informace 

  
  

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství   

    
  

Dopady projektu nenesou prvky diskriminace 

  
  

Doba realizace projektu 

  
  

Inovační přístupy 

  
  

Územní dopady projektu  

  
  

Úspornost 

  
  

Osobní znalost projektu 

  
 

  Způsob hospodaření 

Indikátory výstupů   

  číslo 93701 

  název Počet podpořených podniků/příjemců 

  výchozí stav 3 

  
hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 5 

  cílový stav 10 



Indikátory výsledků   

  číslo 94800 

  název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 0 

  cílový stav 1 

    Výše dotace 40% +10% LFA +10% mladý zemědělec 

 

 

Identifikace Fiche 2 

Název Fiche Zemědělské produkty a trh 

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

Vymezení Fiche 

   Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo 
vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 
nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce 
může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k 
naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do 
zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, 
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a 
krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových 
organizací. 

   Vazba na cíle SCLLD SC 1.2.  Zkvalitnění výrobních procesů a technologií pro zlepšení ekonomiky 
podniků v oblasti výroby potravin 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do 
výstavby 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) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků 
a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice 
vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s 
uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
marketingu) a 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. 

(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. 



Výše způsobilých výdajů min.            50.000,- Kč 

max.     5.000.000,- Kč 

Preferenční kritéria Tvorba pracovních míst 

Vzdělávání a informace 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Způsob výroby 

 Indikátory výstupů 

  číslo 93701 

  název Počet podpořených podniků/příjemců 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 1 

  cílový stav 2 

Indikátory výsledků 

  číslo 94800 

  název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 0 

  cílový stav 0 

    Výše dotace 40%; v případě, že výstupem procesu je produkt neuvedený v příloze I Smlouvy - 
25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý podnik 

 

Identifikace Fiche 3 

Název Fiche 
Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelských 
řetězců a trhů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 

Vymezení Fiche 

  

 Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k 
vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 

  

 Vazba na cíle SCLLD SC 1.3. Aktivizace spolupráce místních producentů pro zlepšení uplatnění místních 
produktů na trzích 

Oblasti podpory 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. 

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



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

Výše způsobilých výdajů min.            50.000,- Kč 

      max.     5.000.000,- Kč 

Preferenční kritéria Tvorba pracovních míst 

  
 

  Vzdělávání a informace 

  
 

  Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a  projekty z různých odvětví místního hospodářství   

 
  

  
 

  Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

  
 

  Doba realizace projektu 

  
 

  Inovační přístupy 

  
 

  Územní dopady projektu  

  
 

  Úspornost 

  
 

  Spolupráce a síťování 

  
 

  Osobní znalost projektu 

      Způsob hospodaření 

Indikátory výstupů     

  číslo 93102 93701 

  název 
Počet podpořených kooperačních 
činností Počet podpořených podniků/příjemců 

  výchozí stav 0 1 

  
hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 0 0 

  cílový stav 1 2 

Indikátory výsledků     

  číslo / 

  název / 

  výchozí stav / 

  
hodnota pro mid-term 
(r. 2018) / 

  cílový stav / 

     Výše dotace 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý podnik 

 

Identifikace Fiche 4 

Název Fiche Podpora podnikání 

Vazba na článek Nařízení PRV 
článek 19 odst. 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemdělských činností 

Vymezení Fiche 

   Stručný popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. 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. 



   Vazba na cíle SCLLD 

SC 1.4.  Modernizací podniků přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a 
vytvoření pracovních míst na venkově 

Oblasti podpory 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. 

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

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

Výše způsobilých výdajů min.            50.000,- Kč 

max.     5.000.000,- Kč 

Preferenční kritéria Tvorba pracovních míst 

Projektem je řešena i zeleň 

Rekonstrukce budovy či areálu 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Využití projektu a zapojení odborníků 

Moderní technologie a vybavení 

Indikátory výstupů 

  číslo 93701 

  název Počet podpořených podniků/příjemců 



  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 4 

  cílový stav 9 

Indikátory výsledků 

  číslo 94800 

  název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořenýh projektů (Leader) 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 0 

  cílový stav 4 

    Výše dotace 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý podnik 

 

 

 

Identifikace Fiche 5 

Název Fiche Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 26 

Vymezení Fiche 

  

 Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 

  
 Vazba na cíle SCLLD SC 1.5. Zlepšení podmínek pro hospodaření na lesních pozemcích a efektivity 

zpracování dřeva 

Oblasti podpory 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. Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - 
nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

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

Definice příjemce dotace 

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

Výše způsobilých výdajů min.            50.000,- Kč 

      max.     5.000.000,- Kč 



Preferenční kritéria Tvorba pracovních míst 

   
Vzdělávání a informace 

  
 

  Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství   

 
  

  
 

  Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

  
 

  Doba realizace projektu 

  
 

  Inovační přístupy 

  
 

  Územní dopady projektu  

  
 

  

Zapojení komunity a mladých lidí do projektu vč. jeho plánování   
 

  

  
 

  Úspornost 

  
 

  Osobní znalost projektu 

      Způsob hospodaření 

Indikátory výstupů     

  číslo 93701 

  název Počet podpořených podniků/příjemců 

  výchozí stav 1 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 0 

  cílový stav 2 

Indikátory výsledků     

  číslo 94800 

  název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 0 

  cílový stav 0 

     Výše dotace 50% 

 

 

Identifikace Fiche 6 

Název Fiche Vzdělávání a informace 

Vazba na článek Nařízení PRV článek 14 Předávání znalostí a informační akce 

Vymezení Fiche   

  

 Stručný popis Fiche Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností 
a informační akce. Podpora je určena pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, jež jsou 
malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. 

  
 Vazba na cíle SCLLD SC 2.1. Podporou vzdělávání zajistit zlepšení podmínek hospodaření a zvýšení 

zaměstnanosti na venkově 

Oblasti podpory Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat 



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

vzdělávací kurzy a workshopy. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 
odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo 
systémů středního a vyššího vzdělávání. Subjekty zajišťující předávání znalostí a 
informační služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě 
kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji 
mohou být náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) 
nebo informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v 
souvislosti s projektem. Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být 
zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá 
podporovat v Programovém rámci PRV. 

Definice příjemce dotace Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce. 

Výše způsobilých výdajů min.            50.000,- Kč 

      max.     5.000.000,- Kč 

Preferenční kritéria Vzdělávání a informace 

     Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství      

     Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

     Doba realizace projektu 

     Inovační přístupy 

     Územní dopady projektu  

     Zapojení komunity a mladých lidí do projektu vč. jeho plánování 
     Úspornost 

     Spolupráce a síťování 

     Osobní znalost projektu 

      Počet vzdělaných či informovaných osob 

Indikátory výstupů   

  číslo 92301 

  název Počet účastníků vzdělávání 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 12 

  cílový stav 24 

Indikátory výsledků   

  číslo T3 

  název Celkový počet vyškolených účastníků čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 8 

  cílový stav 16 

    Výše dotace 85% 

 

 

 

 



Identifikace Fiche 7 

Název Fiche Zemědělská infrastruktura 

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

Vymezení Fiche 

   Stručný popis Fiche 

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

   Vazba na cíle SCLLD 
SC 4.1.  Zajištění přístupu k zemědělské půdě a podpora výsadby související 
zeleně 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 
rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality 
či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude 
podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 
vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny 
pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 

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

Definice příjemce dotace Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů min.            50.000,- Kč 

max.     5.000.000,- Kč 

Preferenční kritéria Projektem je řešena i zeleň 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Zapojení komunity a mladých lidí do projektu vč. jeho plánování 

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Využití projektu a zapojení odborníků 

Indikátory výstupů 

  číslo 93701 

  název Počet podpořených podniků/příjemců 

  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 1 

  cílový stav 1 

Indikátory výsledků 

  číslo M1 

  název Celková délka polních cest (km) 



  výchozí stav 0 

  
hodnota pro mid-
term (r. 2018) 0 

  cílový stav 1 

    Výše dotace 80% 

 

Identifikace Fiche 8 

Název Fiche Síťování a spolupráce  

Vazba na článek Nařízení PRV článek 44   

Vymezení Fiche 

   Stručný popis Fiche 

Činnost v rámci Fiche bude podporování místních výrobců a producentů a firem, 
síťování a vytváření podpůrných materiálů pro rozvoj podnikání a zemědělství na 
území MAS a dále jejich propagace, vzdělávání a činnosti spojedné s administrací 
projektů.  

   Vazba na cíle SCLLD 
SC 5.1. Navázaná spolupráce mezi všemi sektory místního hospodářství a přenos 
zkušeností a vzájemná pomoc 

Oblasti podpory 

Projekty spolupráce budou zaměřeny na témata místního značení produktů a 
jejich propagace, pořádání školení a exkurzí na přenos dobré praxe a propagaci. 
 
Výdaje (jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav): 
- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení 
místních výrobků a služeb, 
- investice související se vzdělávacími aktivitami, 
- investice do informačních a turistických center. 
 
Výdaje do investic budou společně provozovány spolupracujícími subjekty. 
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s 
tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být 
realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti 
projektu na účel samy MAS. 
 
- předběžná technická podpora projektů spolupráce (maximálně 10 % z alokace 
přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce). 

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

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.            50.000,- Kč 

max.     5.000.000,- Kč 

Indikátory výstupů 

  číslo M2/M3 

  název Počet podpořených partnerů/Počet zavedených místních značení produktů 

  výchozí stav 0/0 

  
hodnota pro mid-term (r. 
2018) 2/1 



  cílový stav 2/1 

Indikátory výsledků 

  číslo M4/M5 

  název Navázaná spolupráce v regionu/síťování podnikatelů 

  výchozí stav 0/10 

  
hodnota pro mid-term (r. 
2018) 1/14 

  cílový stav 3/18 

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

Výše dotace  80% 

Identifikace Opatření 9 

 Název opatření: Doprava a bezpečnost 

Vazba na specifický cíl 
IROP: 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření: 

   Stručný popis 
V rámci tohoto opatření bude podporováno zkvalitnění dopravy v regionu a její 
bezpečnost zahrnující přestupní terminály vč. cyklodopravy.  

   Specifický cíl SCLLD SC 3.1.  Zkvalitnění dopravy v regionu a zajištění větší bezpečnosti 

Typy projektů: Terminály  
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) -  systém 
P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované 
přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, 
výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností 
přestupu na VHD). V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, 
B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro 
podporu multimodality a využití VHD.  Součástí projektu může být doplňkově zeleň v 
okolí přestupních teminálů, budov a na budovách.   
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. 
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. 
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Název opatření: Snížení rizik spojených s klimatickými změnami 

Vazba na specifický cíl 
IROP: 

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Popis opatření: 

   Stručný popis 
V rámci tohoto opatření bude podporováno pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem 

   Specifický cíl SCLLD 
SC 4.2. Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení 
bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem 

Příjemci podpory kraje, obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; 
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. 

Minimální a 
maximální výše ZV: 

min.            100.000,- Kč 

max.     10.000.000,- Kč 

Principy 
preferenčních kritérií: 

Tvorba pracovních míst 

Předmět projektu a způsob realizace 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Využití projektu a zapojení odborníků 

Projekt je v souladu s Dopraví politikou ČR 2014-2020 a strategickými dokumenty 

Moderní technologie a vybavení 

Výsledky: 

Indikátor výsledku 

Kód NČI 2014+ název indikátoru 

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

Indikátory  výstupu  - nebyly stanoveny 

Kód NČI 2014+ název indikátoru 

7 50 01                    Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Výše dotace 95 % 



Typy projektů: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem. 
 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, 
které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek podzemní a povrchové vody 
způsobuje omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající 
technika a věcné prostředky, např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo lesní 
hasicí speciál. 

 Příjemci podpory 

Podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů 
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. 

Minimální a 
maximální výše ZV: 

min.            100.000,- Kč 

max.     10.000.000,- Kč 

Principy 
preferenčních kritérií: 

Tvorba pracovních míst 

Projektem je řešena i zeleň 

Předmět projektu a způsob realizace 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Využití projektu a zapojení odborníků 

Soulad projektu se strategickými dokumenty 

Moderní technologie a vybavení 

Výsledky: 

Indikátor výsledku 

Kód NČI 
2014+ název indikátoru 

5 75 20  Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 
2014+ název indikátoru 

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

     Výše dotace 95% 
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Název opatření: Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury 

Vazba na specifický cíl 
IROP: 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis opatření: 

   Stručný popis 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce  
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
Ambulantní sociální služby 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
Sociální bydlení 

   Specifický cíl SCLLD 
SC 3.3.  Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního 
začleňování 

Typy projektů: 
 
 
(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých 
specifických 
cílů/článků Nařízení 
PRV vycházející z 
potřeb území) 

Deinstitucionalizace sociálních služeb - transformace institucionální péče v péči komunitní. 
Bude podporováno výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování 
komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení (např. domov se zvláštním režimem či 
domov pro osoby se zdravotním postižením).     
Způsobilé výdaje:  
-nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů 
-rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny 
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - projekty se zaměřují na 
vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně 
dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně 
sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci 
fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či 
odborného sociálního poradenství. 
Způsobilé výdaje: 
- nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy 
- obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s 
cílovými skupinami dle zák. 108/2006 Sb. 
 Ambulantní sociální služby - prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových 
forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro 
realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro 
hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na 
terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu. 
Způsobilé výdaje: 
- přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které 
koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava menšího 
domu na azylový dům pro rodiče s dětmi. 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce - veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají 
členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních 
aktivit. Bude poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní 
sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení 
nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Centrum bude vždy umožňovat vzájemné 
kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a profesionály v sociální oblasti. 
Způsobilé výdaje: 
- stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, parková úprava)  
Sociální bydlení - bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a 
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 



Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a 
prostorově nesegregovaného bydlení. 
Způsobilé výdaje: 
-nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných 
intravilánech obcí.  
-nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami.  
-nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.  
-nákup nemovitosti pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její 
rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty.  
-rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek  
Doplňková aktivita 
-zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a 
parky do realizovaných projektů. 

Příjemci podpory 
Sociální služby  
- nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; 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  
Sociální bydlení  
- obce; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace  

Minimální a 
maximální výše ZV: 

min.            100.000,- Kč 

max.     15.000.000,- Kč 

Principy 
preferenčních kritérií: 

Tvorba pracovních míst 

Projektem je řešena i zeleň 

Předmět projektu a způsob realizace 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi subjekty a 
projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Využití projektu a zapojení odborníků 

Soulad projektu se strategickými dokumenty 

Moderní technologie a vybavení 

Výsledky: 

Indikátor výsledku 

Kód NČI 2014+ název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 
2014+ 

název indikátoru 
Kód NČI 
2014+ 

název indikátoru 

5 53 01 
Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení 

5 54 01 
Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci 

     Výše dotace 95% 
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Název opatření: Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení 

Vazba na specifický cíl 
IROP: 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  
 

Popis opatření: 

   Stručný popis 

Podpora bude směřována na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání pro zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, základní vzdělávání a to základních škol a 
škol a školských zařízení středních a vyšších škol. Podporována bude i infrastruktura pro 
celoživotní vzdělávání a pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.  

   Specifický cíl    
   SCLLD 

SC 2.2. Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a 
celoživotního učení   

Typy projektů: 
 
 

 
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 
dětských skupin a mateřských škol  
-Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit 
vč. venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).  
-Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních 
prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a vybavení.  
Infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách 
-Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v 
cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s 
digitálními technologiemi. 
-Rozšiřování kapacit základních škol  
-Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám. 
-Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu  
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání 
-Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech 
komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a 
schopnosti práce s digitálními technologiemi 
-Rozšiřování středních a vyšších odborných škol za účelem sociální inkluze  
-Stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, 
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro 
sociální inkluzi 
-Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v 
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu. 
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích jako jsou 
komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, schopnosti práce s 
digitálními technologiemi. 
-Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity ve vazbě na 
potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
-Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí viz.výše 
infrastruktura pro celoživotní vzdělávání 
Doplňkové aktivity 
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
např. zelené zdi a střechy a zahrady. 
Opatření vedoucí k sociální inkluzi: 
IROP nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 



marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 
se sociálním znevýhodněním).  

Příjemci podpory 

 

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  

Minimální a 
maximální výše ZV: 

min.            100.000,- Kč 

max.      15.000.000,- Kč 

Principy 
preferenčních kritérií: 

Tvorba pracovních míst 

Projektem je řešena i zeleň 

Předmět projektu a způsob realizace 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi subjekty a  
projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Využití projektu a zapojení odborníků 

Soulad projektu se strategickými dokumenty 

Moderní technologie a vybavení 

Výsledky: 

Indikátor výsledku 

Kód NČI 
2014+ 

název indikátoru 
Kód NČI 
2014+ 

název indikátoru 

5 00 20 
Podíl tříletých dětí 
umístěných v předškolním 
zařízení 

5 00 30 
Podíl osob předčasně 
opouštějících vzdělávací 
systém   

Indikátory výstupu 

Kód NČI 2014+ název indikátoru 
 

5 00 00   Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

     Výše dotace 95% 

     

Identifikace opatření 
13 

 

Název opatření: Památky 

Vazba na specifický cíl 
IROP: 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Popis opatření: 



   Stručný popis 
Revitalizace souboru vybraných památek a zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a 
knihovních fondů a jejich zpřístupnění  

 

   Specifický cíl    
   SCLLD 

3.2. Dochování památek pro další generace 

Typy projektů: 
 
 

Revitalizace souboru vybraných památek 
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na 
Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP). 
-Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné 
využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek: 
- Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany 
památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a 
depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, 
obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných 
objektů sociálního, technického a technologického zázemí. 
Propagace a marketing památek bude hrazen z národních zdrojů. 
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění 
Projekty muzeí a knihoven budou zaměřeny na: 
- zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, restaurování sbírkových a knihovních 
fondů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci 
sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů), zabezpečení a 
osvětlení objektů, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 
depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického zázemí. 
Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP: 
- Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři 
roky, překročila 30 000 návštěvníků. - Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb. 

Příjemci podpory 
vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v 
katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 

Minimální a 
maximální výše ZV: 

min.            50.000,- Kč 

max.      2.000.000,- Kč 

Principy 
preferenčních kritérií: 

Tvorba pracovních míst 

Projektem je řešena i zeleň 

Předmět projektu a způsob realizace 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založeného na součinnosti mezi subjekty a  
projekty z různých odvětví místního hospodářství 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi a sociálně vyloučené osoby 

Doba realizace projektu 

Inovační přístupy 

Územní dopady projektu  

Úspornost 

Spolupráce a síťování 

Osobní znalost projektu 

Využití projektu a zapojení odborníků 

Soulad projektu se strategickými dokumenty 

Moderní technologie a vybavení 



Výsledky: 

Indikátor výsledku 

Kód NČI 2014+ název indikátoru 

-  - 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 2014+ název indikátoru 
 

9 05 01   Počet revitalizovaných památkových objektů 

     Výše dotace 95% 

 

3.4.4. Klíčové projekty – definice projektů realizovaných samotnou MAS 
 
V rámci prioritní oblasti OP Z bude řešen klíčový projekt zaměřený na sociálně vyloučenou lokalitu ve 
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a neziskovými organizacemi působícími 
v sociální oblasti. Spolupráce bude také nutná s veřejným sektorem, aby došlo k ucelenému výstupu 
projektu. Bude vypracována analýza sociálně vyloučených lokalit v území v návaznosti na strategickou a 
návrhovou část. Bude se jednat především o komunitní práci se sociálně vyloučenými osobami v dané 
lokalitě a hledání společného řešení jejich tíživé situace. MAS se chce zabývat především prevencí 
sociálního vyloučení a v rámci projektu podpořit činnost centra pro komunitní práci s dětmi ze sociálně 
vyloučených lokalit ve spolupráci se školami a odborníky v sociální oblasti. Nedílnou součástí projektu 
bude komunikace s veřejnou správou a hledání nejvhodnějších podmínek pro realizaci projektu.  

Projekt je v návaznosti na specifický cíl 2.3.1. OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.  

Popis cíle:  
Cílem projektu je zajištění prevence vzniku sociálně vyloučených osob a zlepšení podmínek pro jejich 
zapojení do běžného komunitního života, pracovního procesu a vzdělávání. 

Navrhovaná opatření projektu jsou:  

 navázání spolupráce s veřejnou správou (obcemi, školami), NNO působícími v oblasti sociálních 
služeb  

 lidské zdroje pro komunitní práci v lokalitě 

 tvorba strategie pomoci v sociálně vyloučené lokalitě 

 zajištění adekvátních prostor pro činnost komunitního centra 

 lidské zdroje pro práci v komunitním centru a jejich proškolení  

 zajištění aktivit a pomůcek pro činnost  

 zajištění lektorů pro šíření dobré praxe 

 evaluace činnosti centra a plnění strategie 

 happening svobody 
 

Návazná opatření IROP 

 obnova či výstavba komunitního centra  

 vybavení centra 

Opatření je provázáno s IROP, který je v jedné oblasti zaměřený na tvorbu komunitních center. Z OPZ 
budou podpořena pracovní místa pro realizační tým v terénu a právě v komunitních centrech.  

 

 



Priority navrhovaných opatření  
a) opatření financovaná z alokované částky  
Priorita 1) - vytvoření strategie pomoci v sociálně vyloučené lokalitě (komunitní práce v terénu, práce 
s cílovými osobami, vytvoření analytické části, strategické části a návrhové části dokumentu vč. systému 
evaluace 
Priorita 2) – prevence sociálního vyčlenění u dětí (spolupráce se školami na začlenění dětí do programu 
výuky mimo školní vyučování – úkoly, příprava na další školní den, základní sociální návyky 
Priorita 3)  - práce v komunitě – šíření informací o dluhové závislosti, pomoc rodinám v této situaci, návrhy 
a řešení problémů 
 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při splnění podmínek) = zásobník 
opatření  
Priorita 4) – zajištění pracovních míst, spolupráce s místními podnikateli, řešení bytové situace a oddlužení 

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán: 01/2017-12/2019 

Podporované cílové skupiny 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

 Národnostní menšiny  

 Osoby pečující o malé děti  

 Rodiče samoživitelé  

 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

 Osoby ohrožené předlužeností  

 Ohrožené osoby do 18 let věku 

Příjemce podpory  

 MAS 
 

Partneři projektu 

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

 Nestátní neziskové organizace (IQ ROMA servis, z.s.) 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Vyškov, Ivanovice na Hané, Rousínov..) 

 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti (Sdružení ,,Piafa“) 

 Dobrovolné svazky obcí  (Ivanovická brána, Rakovec, Mezihoří, Větrník) 

 Vzdělávací a poradenské instituce (BEVE, spol. s r.o., PROFESIM vzdělávací agentura)  

 Školy a školská zařízení 
 

 Absorpční kapacita MAS ve vztahu k realizaci opatření  
Na území MAS působí organizace zabývající se sociální prevencí  viz. kapitola 2.1.3.4. Tyto organizace mají 
sídlo či pobočku ve městě Vyškově. Při plánování projektu jsou připraveny rozvíjet svoji činnost, neboť je 
nedostatečná.    

Vliv navrhovaných opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  
Projekt naplňuje obě horizontální témata jak Regionální rozvoj, tak Rovné příležitosti a nediskriminace. 

Principy pro určení preferenčních kritérií  
Preferenční kritéria budou vázána na horizontální témata, dále na zapojení dětí a mládeže do přípravy a 
realizace projektu, inovační přístupy, spolupráci a síťování a dále počet osob zapojených do projektu.  
 



3.4.5. Výstupy – kvantifikované a měřitelné indikátory potřeb regionu 
Prioritní 
oblast 

Oblast 
SCLLD 

Záměry Počet Indikátory výstupů 

PRV 

O 1 
Budovy zemědělské  4 počet podpořených podniků/příjemců 

Technika a technologie  15 počet podpořených podniků/příjemců 

O 2 Zemědělské produkty  2 počet podpořených podniků/příjemců 

O 3 Potravinové řetězce 
 1 počet podpořených kooperačních činností, 

2 počet podpořených podniků/příjemců 

O 4 
Diverzifikace zem. podniků  2 počet podpořených podniků/příjemců 

Podnikatelé  7 počet podpořených podniků/příjemců 

O 5 Lesní technika 2 počet podpořených operací 

O 6 Vzdělávání a informace  24 počet účastníků vzdělávání 

O 7 Polní cesty 
1 celková délka polních cest 

 1 počet podpořených podniků/příjemců 

IROP 

O 9 

Bezpečnost 4 počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Cyklotrasy, cyklostezky vč. 
Infrastruktury a mobiliáře 

 2 počet parkovacích míst pro jízdní kola 

2,5 délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras v km 

O 13 Památky  1 počet revitalizovaných památkových objektů 

O 12 Školy a školská zařízení  7 počet podpořených vzdělávacích zařízení (M) 

O 11 

Sociální začleňování  25 počet podpořených bytů pro sociální bydlení (M) 

Komunitní a nízkoprahová 
centra 

 2 počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

O 10 IZS   2 počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

IROP+PRV O 8 Spolupráce a síťování 
2 počet podpořených partnerů 

3 navázaná spolupráce v regionu 

OP Z O 14 Soc. služby ve vylouč. lokalitách 

25 celkový počet účastníků 

2 
počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) (80500) 

3 
počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři 
nebo nevládní organizace (62000) 

  
 

  

Výsledky – kvantifikované a měřitelné indikátory potřeb regionu 
Prioritní 
oblast 

Oblast 
SCLLD 

Záměry Počet Indikátory výsledků 

PRV 

O 1 Budovy zemědělské 1 pracovní místa vytvořená v rámci podpořenýh projektů (Leader) 

O 2 Zemědělské produkty 0 pracovní místa vytvořená v rámci podpořenýh projektů (Leader) 

O 4 Diverzifikace zem. podniků 4 pracovní místa vytvořená v rámci podpořenýh projektů (Leader) 

O 5 Lesní technika 0 pracovní místa vytvořená v rámci podpořenýh projektů (Leader) 

O 6 Vzdělávání a informace 16 celkový počet vyškolených účastníků čl. 14 nař. EU č. 1305/2013 

IROP 

O 9 Bezpečnost 35 
podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v os. 
dopravě 

O 10 IZS  48 počet exponovaných území s nedostatečnou připrav.složek IZS 

O 11 Sociální začleňování 12 kapacita služeb a sociální práce  

O 12 Školy a školská zařízení 
90,5 podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení  

5 podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém   

IROP+PRV 
O 8 Spolupráce a síťování 

3 navázaná spolupráce v regionu 

8 síťování podnikatelů 



OPZ O 14 Soc. služby ve vylouč. Lokalitách 

12 kapacita podpořených služeb 

5 využívání podpořených služeb 

2 počet podpořených komunitních center 

 

3.4.6. Grafické znázornění struktury programových rámců a vazeb mimo jejich 
rámce 

Specifický cíl Opatření SCLLD 
Specifické cíle programových rámců 

PRV IROP OPZ 

SC 1.1. O1 Modernizace zemědělských podniků 19.2. 
  SC 1.2. O2 Zemědělské produkty a trh 19.2. 
  

SC 1.3. 
O3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci  
      krátkých dodavatelských řetězců a trhů 19.2. 

  SC 1.4. O4 Podpora podnikání 19.2. 
  SC 1.5. O5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh 19.2. 
  SC 2.1. O6 Vzdělávání a informace 19.2. 
  SC 4.1. O7 Zemědělská infrastruktura  19.2. 
  SC 5.1. O8 Síťování a spolupráce  19.3. 
  SC 3.1. O9 Doprava a bezpečnost 

 
1.2. 

 SC 4.2. O10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami 

 
1.3. 

 SC 3.3. O11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury 

 
2.1. 2.3. 

SC 2.2. O12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení 

 
2.4. 2.3. 

SC 3.2. O13 Památky 
 

3.1. 
 SC 3.4. O14 Sociální vyloučení 

  
2.3. 

 

 

 

3.5. Vazba na horizontální témata 
 

Horizontální témata (priority) jsou průřezové oblasti, které jdou napříč všemi tematickými a regionálními 
operačními programy. Obecné nařízení (Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999) k novému programovému období pro roky 2014-2020 schválené Evropskou 
komisí definuje dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Horizontální témata jsou 
respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je vždy 
předmětem prováděných kontrol realizace projektů. 

Udržitelný rozvoj a rovné příležitosti jsou témata zakotvena ve všech oblastech priority Zaměstnanost a 
ekonomika, Vzdělávání a inovace, Infrastruktura a podmínky pro život v regionu, Životní prostředí a 
Spolupráce. Plnění horizontálních témat bude sledováno v preferenčních kritériích a plnění při následných 
kontrolách. 

 

 



Vazba na horizontální témata 
     

Opatření SCLLD 
Horizontální témata 

Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj 

O1 Modernizace zemědělských podniků N P 

O2 Zemědělské produkty a trh N P 

O3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci   
      krátkých dodavatelských řetězců a trhů N P 

O4 Podpora podnikání N P 

O5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh N P 

O6 Vzdělávání a informace N P 

O7 Zemědělská infrastruktura  N P 

O8 Síťování a spolupráce  N P 

O9 Doprava a bezpečnost N P 

O10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami N P 

O11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury P P 

O12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení P P 

O13 Památky N P 

O14 Sociální vyloučení P P 

N - neutrální vazba 
  P - přímá vazba 

   

  

 


