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Vážení, je to již několik let, kdy jsme se Vám připomínali s Informačním magazínem
naší organizace.  Od té doby uplynula celkem dlouhá doba a bez nadsázky můžeme říci,
že se mnohé změnilo. Změnila se jak právní forma, nejsme již občanským sdružením ale
spolkem, ale i hodně vnějších okolností. Zdárně jsme ukončili minulé programové ob-
dobí, kde bylo podpořeno prostřednictvím naší organizace 83 projektových žádostí  a na
dotacích proplaceno souhrnně okolo 40 milionů. Byly realizovány tři projekty mezire-
gionální spolupráce s jejichž výstupy např. mediatékou filmů, odpočivnými zastave-
ními či informačními panely se můžete v našem regionu setkat.

Nyní stojíme na pomyslné startovní čáře, ke které vedla dlouhá a složitá cesta. Spolu
s nástupem nového programového období se změnily i priority podpory, na které se
budou soustředit intervence operačních programů, jinak řečeno, na které bude možno
žádat o dotační podporu. Změnilo se i to, že místní akční skupiny budou moci působit
a přerozdělovat dotace pouze za splnění některých podmínek. První z nich bylo splnění
standardů, jejichž dodržování a naplnění jsme museli osvědčit před certifikačním or-
gánem. Standardy se týkaly jak složení orgánů, tak územní působnosti či fungování
kanceláře místní akční skupiny. Osvědčení o splnění standardů jsme obdrželi v prosinci
2015. Další podmínkou bylo zpracování a schválení programového dokumentu – stra-
tegie komunitně vedeného místního rozvoje. Její zpracování bylo zahájeno v r. 2013,
v následujících letech byly vydávány příslušné metodické pokyny a doporučení. Strate-
gie byla ze strany řídících orgánů – gestorů operačních programů posuzována a hod-
nocena a v srpnu letošního roku jsme se dočkali jejího konečného schválení. Co to pro
nás znamená? Právě tu pomyslnou startovní čáru, na které nyní stojíme. Tedy, že se vrá-
tíme k již tradičnímu koloritu vyhlašování výzev, kontrole a vyhodnocení projektů, kon-
zultacím o projektových záměrech a seminářům. Druhou novinkou je, že na rozdíl od
dřívějška, se budou naším prostřednictvím rozdělovat prostředky ze tří operačních pro-
gramů – Integrovaného operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního
programu Zaměstnanost. Prostředky z Operačního programu Životní prostředí budou vy-
naloženy formou klíčového projektu MAS. Aktivita tohoto programu – výsadba na ne-
lesní půdě,  bude uskutečněna nikoliv jako přerozdělování prostředků žadatelům, ale
přímou realizací výsadeb v určených lokalitách. Třetí novinkou je, že ve vybraných ope-
račních programech budou žadatelé o dotaci zpracovávat žádosti prostřednictvím Po-
rtálu ISKP14+ pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze

strukturálních fondů Evropské unie
a Národních zdrojů v programovém
období 2014 až 2020.
Na následujících stránkách Vás se-

známíme s dotačním schématem 
MAS Vyhlídky, z.s.  Ačkoliv nedispo-
nujeme takovým objemem finanč-
ních prostředků  jako centrální
orgány pevně věříme, že se podaří
podpořit záměry, které přispějí ke
zlepšení podmínek života v našem
regionu.

Mgr. Galina Čermáková

číslo říjen 2017

ÚVODNÍK

EVROPSKÁ UNIE

Integrovaný regionální operační program
Evropský fond pro regionální rozvoj
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Co je MAS a Leader?
Informační občasník o realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou neziskové or-
ganizace, které jsou tvořeny společenstvím občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné
moci), které spolupracují na rozvoji venkova, země-
dělství, vybavenosti a společenského života obcí a při
získávání finanční podpory z EU a z národních pro-
gramů, pro svůj region, metodou Leader. 

Minimální podmínky vnitřní organizace MAS:
• statutární zástupce
• manažer pro realizaci strategie
• nejvyšší orgán
• rozhodovací orgán
• výběrový orgán
• kontrolní orgán
• dostupná kancelář a web

Základní parametry MAS 
• MAS musí mít geograficky homogenní území, 
• poměr účasti na fungování musí být rozdělen tak, aby

maximálně z 50% byla organizace tvořena zástupci
veřejné správy, a druhá polovina se skládala ze sou-
kromého sektoru (podnikatelé, neziskové organizace,
fyzické osoby),

• počet obyvatel na území MAS je od 10 000 do 100
000, mimo města s počtem obyvatel větším než 25
tisíc obyvatel, 

• hustota zalidnění do 150 obyv./km²,
• členové MAS musí mít v daném mikroregionu byd-

liště, sídlo nebo v něm musí prokazatelně působit, 
• MAS musí mít stanoven statut a stanovy 
• musí být projednána a následně schválena strategie

pro dané území MAS,
• implementace metody LEADER (přístupu „zdola na-

horu“, který znamená, že místní účastníci se podílí na
rozhodování o strategii a volbě priorit, které mají být
v místní oblasti sledovány),

• od 1. 1. 2014 stanovuje Nový občanský zákoník právní
subjektivitu těchto organizací na následující formy:
spolek, zapsaný spolek, zapsaný ústav, ústav, nadace,
nadační fondy. 

Místní akční skupina Vyhlídky, z.s. si jako své cíle, kte-
rých by chtěla svojí činností dosáhnout, klade přede-
vším aktivity podporující rozvoj života na venkově, dále

realizaci rozvojové strategie, podporu projektů udrži-
telného rozvoje venkova, uplatnění nových forem
zhodnocení přírodního a kulturního dědictví za úče-
lem posílení ekonomického prostředí na daném území,
zajištění dostupnosti informací pro obyvatele daného
regionu, vzdělávací aktivity zaměřené na zapojování
veřejnosti a také projektovou přípravu a dovednosti or-
ganizačně technického rázu.

Česká republika začala program LEADER realizovat po-
čátkem 21. století. První místní akční skupiny začaly
vznikat v r. 2002, v souvislosti s Programem obnovy
venkova. V minulém programovém období, tj. 2007 –
2013, byl LEADER jednou ze čtyř hlavních os Programu
rozvoje venkova.
V tomto programovém období zahrnuje především im-
plementaci Komunitně vedeného místního rozvoje
(dále jen „CLLD“). Podpora MAS je však rozšířena i do
ostatních Evropských strukturálních a investičních
fondů (dále jen „ESI fondy“), přes které bude možné
využít metodu LEADER jako CLLD. 
Do implementace CLLD se kromě Programu rozvoje
venkova zapojil také Integrovaný regionální operační
program (IROP), Operační program Zaměstnanost
(OPZ) a Operační program Životní prostředí (OPŽP). 
Pro programové období 2014 – 2020 se přistoupilo
k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování
MAS, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podí-
let na implementaci programů financovaných z ESI
fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody
o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství.
Splnění standardů je posuzováno dle Metodiky pro

standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014 – 2020, která definuje standardy pro při-
jatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardi-
zace MAS a specifikuje potřebné dokumenty
předkládané při standardizaci. MAS, které získají
osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žá-
dosti o podporu strategií CLLD Ministerstvu pro místní
rozvoj.
Veškerý elektronický postup při podávání žádosti bude
probíhat přes portál ISKP14+.

Portál ISKP14+ (jako součást MS2014+) je určen pro
žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu
a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu
a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů
a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je
možné zadávat až po vyhlášení výzev.

Monitorovací systém evropských strukturálních a in-
vestičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–
2020 (MS2014+) má jako svůj hlavní účel usnadnit
přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci pro-
jektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje
tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce dotačního
období 2007–2013 spadající do gesce Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Mi-
nisterstva životního prostředí a doplňuje je o další po-
třebné aplikace a možnosti.

Co je MAS?

Metoda Leader

ISKP14+

MAS Vyhlídky, z.s.
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MS2014+
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Víte že... aktivity MAS

Projektový 
záměr 

Zpracování 
žádos� 
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žádos� u MAS 
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Projektový záměr 
je konkrétní představa o budoucím projektu.

Vzniká tedy v předprojektové fázi. 
Obsahuje úvodní formulace zamýšleného cíle, 

očekávaných přínosů a variant realizace.

Zpracování žádosti 
Zpracování v souladu s výzvou a danými 

aktuálními pravidly

Registrace projektové žádosti 
Registrace v systému ISKP 14+, doplnění jednotlivých 

údajů, příloh a následná finalizace 
a elektronický podpis žádosti.

Kontroly a věcné hodnocení 
Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí 

zaměstnanci MAS. V této fázi hodnocení 
jsou kritéria rozdělena na napravitelná a nenapravitelná.

Věcné hodnocení provádí nezávisle 
dva hodnotitelé - členové Hodnotitelské komise. 

Hodnocení je prováděno podle předem stanovených kritérií 
a probíhá přímo v MS2014+. Projekty jsou řazeny dle 

bodového zisku a jejich podporu 
schvaluje Výkonná rada MAS Vyhlídky.

Oveření způsobilosti ŘO
Podpořené projekty budou zaslány CRR 

pro ověření konečné způsobilosti. 
Žadatel bude informován interní depeší 

o předání žádosti k závěrečnému hodnocení CRR.

Vydání právního aktu
Nastává po schválení žádosti a následném ověření 

na CRR. Ve stanovené lhůtě je vydán 
právní akt, obsahující veškeré podmínky 

pro příjemce dotace.

Realizace projektu
Musí být v souladu se stanovenými 

podmínkami.

Udržitelnost
Je doba, po kterou musí příjemce udržet 

výstupy projektu. K udržení výstupů je příjemce 
podpory zavázán v právním aktu. 

Dodržení udržitelnosti může být předmětem 
kontroly příslušných institucí. 

Při  nesplnění udržitelnosti může být 
příjemci uloženo vrácení podpory nebo její části.

Stěžejním úkolem místní akční skupiny je implementace strategie
Jak tomu rozumět? Slovo „implementace“ bylo do češtiny převzato z anglického
„implement“, které znamená „zrealizovat“, „uskutečnit“ či „zavést“. Co si pod pojmem
implementace strategie představit? Asi nejpodstatnější činností je vyhlašování výzev
a administrace projektových žádostí z operačních programů, které jsou obsaženy ve
strategii. V případě MAS Vyhlídky, z.s. strategie obsahuje Integrovaný regionální
operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OP Zam.), Program
rozvoje venkova (PRV) a Operační program Životní prostředí (OPŽP).

Proces realizace strategie se skládá z několika kroků: MAS připraví a vyhlásí
výzvu k předkládání projektových žádostí, uspořádá seminář pro žadatele a její
zaměstnanci budou k dispozici pro případné konzultace. Žadatel podá svoji projektovou
žádost. Po jejím zaregistrování bude provedena kontrola formálních náležitostí a kritérií
přijatelnosti. Následně budou projektové žádosti postoupeny členům Hodnotitelské
komise. 
Ta každému projektu přidělí body dle kritérií věcného hodnocení. Projekty budou
seřazeny podle bodového zisku a předloženy Výkonné radě ke schválení. Následně
budou projektové žádosti odeslány řídícímu orgánu (příslušným ministerstvům)
k ověření závěrečné způsobilosti. Pokud i tato fáze projektového cyklu proběhne
v pořádku, bude vystaven tzv. právní akt (dříve dohoda či smlouva o poskytnutí
dotace). Po realizaci projektu žadatel podá žádost o proplacení a zprávu o realizaci
projektu. Bude zkontrolováno, zda projekt byl realizován v souladu s příslušnými
pravidly operačního programu a zda byly naplněny stanovené indikátory. Následně
bude projekt proplacen a počíná běžet lhůta pro udržitelnost projektu, tzn. zachování
a fungování toho, co bylo na základě realizace projektu vytvořeno.  
Pro lepší orientaci v dotačních možnostech uvádíme na dalších stránkách informace
z programových rámců – tedy KDO a na CO si může podat žádost o dotaci.



Programový rámec IROP
Informační občasník o realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

DOSTUPNÁ KVALITNÍ A PŘEDŠKOLNÍ
VÝCHOVA

Cílem opatření je zajištění dostatečné kapacity
zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškol-
ního věku a následné bezproblémové začlenění ro-
dičů do pracovního procesu a zvýšení jejich kon-
kurenceschopnosti na trhu práce. Zároveň je třeba
zajistit vhodné podmínky pro přístup ke vzdělávání
sociálně vyloučených osob.

Jaké aktivity budou podporovány? 
- Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení (za-

jištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti do
tří let, dětských skupin a mateřských škol ve
vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek
těchto kapacit)

- Podpora sociální inkluze prostřednictvím sta-
vebních úprav budov, učeben a venkovních pro-
stor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek
a kompenzačního vybavení, nezbytných pro za-
jištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučených osob

Kdo bude moci žádat?
- Zařízení péče o děti do tří let
- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, zá-

kladního a středního vzdělávání a vyšší odborné
školy

- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělá-
vacích aktivit

- Kraje
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Obce
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Nestátní neziskové organizace
- Církve
- Církevní organizace

KVALITNÍ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Toto opatření si klade za cíl vytvořit kvalitní infra-
strukturní podmínky pro vzdělávání žáků ve ško-
lách v území MAS, v návaznosti na klíčové kom-
petence (komunikace v cizích jazycích, technické
a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
technologiemi).

Jaké aktivity budou podporovány?
- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění

rozvoje žáků v těchto klíčových kompetencích
(komunikace v cizím jazyce, technické a řemeslné

obory, přírodní vědy, práce s digitálními techno-
logiemi)

- Podpora sociální inkluze prostřednictvím sta-
vebních úprav budov, učeben a venkovních pro-
stor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek
a kompenzačního vybavení (zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučených
osob)

- Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k in-
ternetu

Kdo bude moci žádat?
- Školy a školská zařízení v oblasti základního

vzdělávání a další subjekty podílející se na reali-
zaci vzdělávacích aktivit

- Obce a organizace zřizované nebo zakládané ob-
cemi

- Nestátní neziskové organizace
- Církve a církevní organizace

KVALITNÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem je podporou infrastruktury posílit konku-
renceschopnost středního školství v regionu tak,
aby bylo schopno zaujmout dostatečný počet žáků
z území, a tím částečně eliminovat nebezpečí od-
chodu mladých lidí z regionu. Podpora infrastruk-
tury je možná pouze v návaznosti na klíčové kom-
petence (komunikace v cizích jazycích, technické
a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
technologiemi).

Jaké aktivity budou podporovány? 
- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění

rozvoje žáků v těchto klíčových kompetencích
(komunikace v cizím jazyce, technické a řemeslné
obory, přírodní vědy, práce s digitálními techno-
logiemi)

Kdo bude moci žádat?
- Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdě-

lávání a vyšší odborné školy
- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělá-

vacích aktivit
- Kraje
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Nestátní neziskové organizace
- Církve
- Církevní organizace
- Organizační složky státu
- Příspěvkové organizace organizačních složek

státu

PODPORA ZÁJMOVÉHO
A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
MLÁDEŽE

Opatření si klade za cíl podpořit kvalitní prostorové,
technické a materiální zázemí jako jednu z pod-
mínek pro nárůst počtu dětí a mládeže zapojených
do zájmového a neformálního vzdělávání v obcích,
kde není základní škola nebo tam, kde tato forma
vzdělávání není poskytována. Podpora infra-
struktury je možná pouze v návaznosti na klíčové
kompetence (komunikace v cizích jazycích, tech-
nické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s di-
gitálními technologiemi).

Jaké aktivity budou podporovány?
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění
rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového
a neformálního vzdělávání

Kdo bude moci žádat?
- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, zá-

kladního a středního vzdělávání a vyšší odborné
školy

- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělá-
vacích aktivit

- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Obce
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Nestátní neziskové organizace
- Církve
- Církevní organizace
- Příspěvkové organizace organizačních složek
státu

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ
I V ODLEHLÝCH OBCÍCH

Cílem tohoto opatření je rozšířit možnosti posky-
tování odpovídajících sociálních služeb i k cílo-
vým skupinám, bydlících v odlehlých obcích, které
nemají odborné ani finanční prostředky tyto služby
poskytovat.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Vybudování zázemí pro terénní služby (pořízení

vybavení pro mobilní tým - poskytování sociální
pomoci)

- Vybudování zázemí pro ambulantní sociální
služby (rekonstrukce a vybavení stávajících pro-
stor nebo výstavba či nákup objektů pro realizaci
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stávající sociální služby, včetně vybudování te-
rapeutických dílen nebo nízkoprahová centra
pro děti a mládež).

Kdo bude moci žádat?
- 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 dobrovol-

nými svazky obcí
- Církve 
- Církevní organizace

PODPORA ROZVOJE KOMUNITNÍCH
CENTER

Cílem je rozšířit model komunitního centra do
obcí v území MAS za účelem sociálních, vzděláva-
cích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlep-
šit sociální situaci jednotlivců a komunity jako
celku.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Stavba, stavební úpravy, pořízení vybavení (sou-

visející úpravy venkovního prostranství pro vy-
tvoření prostoru pro setkávání občanů komunit
ohrožených sociálním vyloučením)

Kdo bude moci žádat?
- Nestátní neziskové organizace
- Obce
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Církve
- Církevní organizace

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍHO
PODNIKÁNÍ

Toto opatření si klade za cíl zvýšit počet pracovních
příležitostí v regionu a zaměstnanost osob, které
obtížně hledají pracovní uplatnění v místě či v do-
stupné vzdálenosti od svého bydliště.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Investiční podpora vzniku nového sociálního

podniku (nákup nemovitosti, její rekonstrukce,
nákup zařízení a vybavení pro zahájení podni-
kání)

- Rozšíření kapacity podniku (nákup nemovitosti,
její rekonstrukce, nákup zařízení a vybavení za
účelem rozšíření kapacity podniku)

Kdo bude moci žádat?
- Osoby samostatně výdělečně činné, malé

a střední podniky, obce
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Nestátní neziskové organizace
- Církve a církevní organizace

ŘEŠENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ
DOPRAVY

Cílem opatření je snížit rizika automobilové do-
pravy a zvýšit bezpečnost chodců a osob využíva-
jících autobusové hromadné dopravy. Součástí
cíle, je zaměření se na osoby, které jsou omezeny
ve své pohyblivosti a orientaci, což jsou přede-
vším senioři, zdravotně hendikepovaní, ale také
děti, jejichž orientace bývá často snížena malou
koncentrací na hrozící rizika.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Výstavba a rekonstrukce chodníků v obcích (zvý-

šení bezpečnosti chodců před silniční dopravou,
včetně přizpůsobování chodníků osobám s ome-
zenou pohyblivostí nebo orientací

- Technická opatření ke zvýšení bezpečnosti do-
pravy (zrcadla, semafory, přechody, zbrzďovací
pruhy, zvuková signalizace pro nevidomé, apod.)

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezba-
riérových komunikací pro pěší k zastávkám ve-
řejné hromadné dopravy - může být jako ve-
dlejší aktivita realizace stavbou vyvolaných
investic (např. rekonstrukce autobusových za-
stávek)

Kdo bude moci žádat?
- Obce
- Dobrovolné svazky obcí
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Organizace zřizované nebo zakládané dobro-

volnými 
svazky obcí

CYKLODOPRAVA

Cílem tohoto opatření je zvýšit míru využívání cy-
klodopravy do školy, zaměstnáním, případně i za
jinými účely (např. veřejné služby), ve vzdálenos-
tech do 5 km a tím pomoci ke zlepšení ovzduší
v dotčených sídlech.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Výstavba a rekonstrukce cyklostezek za účelem

dopravy do zaměstnání, škol a za účelem jiných
služeb

- Výstavba a modernizace cyklotras
- Doplňování mobiliáře (lavičky, odpočívadla, koše,

informační panely) na stávající i nově vznikající
cyklotrasy a cyklostezky

Kdo bude moci žádat?
- Obce
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uve-

dené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o ve-
řejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud po-
skytují veřejné služby v přepravě cestujících samy,
a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné lin-
kové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o sil-
niční dopravě, na základě smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících

OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU
OBYVATEL

Toto opatření si klade za cíl, zvýšit odolnost stanic
vůči účinkům mimořádné události, aby stanice
IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné udá-
losti.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Modernizace nebo výstavba nových garážových

prostor s cílem řádného garážování techniky
a uskladnění prostředků před povětrnostními
vlivy (mráz, voda), včetně zajištění kontinuální
připravenosti techniky a prostředků k nasazení
(zdroje el. energie)

- Snížení energetické závislosti na externím zá-
sobování energiemi pro vytápění a světlo ve sta-
nicích a zbrojnicích (nezávislé topení, ohřev vody,
apod.)

- Náhradní zdroje elektrické energie pro nouzový
provoz stanic a zbrojnic

- Opatření proti vniku povodňové vody do stanic
složek IZS ležících v záplavovém území

- Vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotek
SDH obcí

Kdo bude moci žádat?
- 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 o požární ochraně) 

Informační občasník o realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
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Programový rámec OPZ
Informační občasník o realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE
ZÁKONEM Č. 108/2000 SB.

Cílem tohoto opatření je zvýšit kvalitu (rozsah po-
skytovaných služeb), efektivitu (zvyšování hos-
podárnosti) a dostupnost sociálních služeb tak,
aby mohly být využívány všemi identifikovanými
cílovými skupinami na celém území MAS.

Jaké druhy sociálních služeb budou
podporovány?
- Odborné sociální poradenství (podpora mobil-

ních terénních týmů)
- Terénní programy
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Raná péče
- Kontaktní centra
- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- Sociální rehabilitace
- Sociálně terapeutické dílny
- Osobní asistence
- Odlehčovací služby

Kdo bude moci žádat?
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Cílem tohoto opatření je umožnit rodinám žijícím
na venkově sladění rodinného a pracovního ži-
vota, které je kvůli dojížďkové vzdálenosti za za-
městnáním, často obtížné. Budou podpořeny pří-
městské tábory pro děti mladšího, školního (školní
kluby) i předškolního věku (dětské skupiny) a bude
zajištěn kvalifikovaný personál.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Příměstské tábory pro děti předškolního věku

a mladšího školního věku v době školních prázd-
nin

- Vznik, transformace a provoz dětských skupin
dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině 

- Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zá-

kona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání /vzdělávání chův/

Kdo bude moci žádat?
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- Nestátní neziskové organizace
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Organizace zřizované obcemi působící v sociální

oblasti
- Vzdělávací a poradenské instituce
- Školy a školská zařízení

PODPORA ROZVOJE KOMUNITNÍCH
CENTER

Cílem je zvýšit rozsah a efektivitu sociální práce
a programů, a to ve prospěch sociálního začleňo-
vání cílových skupin sociálně vyloučených anebo
ohrožených sociálním vyloučením.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Podpora činnosti a rozvoje komunitních center
- Koordinace činností centra a vytváření nabídek

aktivit

Kdo bude moci žádat?
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- Nestátní neziskové organizace
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Organizace zřizované obcemi působící v sociální

oblasti
- Školy a školská zařízení

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍHO
PODNIKÁNÍ

Toto opatření si klade za cíl podpořit zaměstnanost
znevýhodněných cílových skupin, a to podporou
vzniku a rozvoje integračních sociálních a envi-
ronmentálních sociálních podniků v regionu. Bu-
dou podpořeny stávající subjekty, vykazující znaky
sociálního a environmentálního soc. podnikání
i zcela nové subjekty.

Jaké aktivity budou podporovány? 
- Vznik a rozvoj environmentálního sociálního

podniku
- Provozování integračního sociálního podniku
- Marketingové aktivity integračního sociálního

podniku
- Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a os-

tatních zaměstnanců sociálního podniku
- Vytvoření a zachování pracovních míst pro cí-

lové skupiny podle typu integračního sociálního
podniku

Kdo bude moci žádat?
- Obchodní korporace
- OSVČ
- NNO

PODPORA INOVATIVNÍCH FOREM
ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Cílem je podpora dlouhodobě či opakovaně neza-
městnaných, s kumulací hendikepů na trhu práce
a osoby vracející se na trh práce po návratu z ma-
teřské dovolené. Tento cíl bude naplňován zej-
ména vzděláváním, rozvojem dovedností a čás-
tečně také podporou/dotací na vytvoření nového
pracovního místa u místních zaměstnavatelů, po-
případě podporou částečných pracovních úvazků
osob, které nemohou pracovat na celý úvazek.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Vzdělávání za účelem aktivizace cílové skupiny

k nalezení zaměstnání a jeho udržení
- Ambulantní i terénní forma pracovního a karié-

rového poradenství
- Absolventi - možné uplatnění na trhu práce for-

mou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům, přednostně míst na zkrácený
úvazek

Kdo bude moci žádat?
- Nestátní neziskové organizace
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Vzdělávací a poradenské instituce
- Školy a školská zařízení
- Obchodní korporace
- OSVČ 
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VÝSADBA NA NELESNÍ ORNÉ PŮDĚ
NA ÚZEMÍ CHKO

Jedná se klíčový projekt, kdy je MAS žadate-
lem, příjemcem i realizátorem projektu.
Cílem opatření je vytváření, regenerace či posílení
funkčnosti krajinných prvků a struktur liniové a sku-

pinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, re-
mízky), založení nebo obnova krajinného prvku. 
Toto opatření nebude tedy naplňováno klasickým
vyhlašováním výzev pro jednotlivé žadatele. S ohle-
dem na specifika operačního programu a dotační
možnosti se orgány MAS Vyhlídky,z.s. rozhodly, že z
hlediska projektové efektivity budou uskutečněny

výsadby na doporučených územích tam, kde vlast-
níci půdy, ať už se jedná o obce či soukromé osoby,
projevili o tuto aktivitu zájem. Jak vyplývá ze sou-
časné dikce operačního programu, je výsadba možná
na nelesní orné půdě v území chráněných krajin-
ných oblastí.

ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ 
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Cílem tohoto opatření je podpořit vznik či rozvoj ne-
zemědělského podnikání v rámci mikropodniků či
malých podniků. Podpora investic u mikropodniků
a malých podniků je významným předpokladem pro
tvorbu nových pracovních míst.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Stavební obnova či nová výstavba provozovny
- Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení slou-

žícího pro nezemědělskou činnost

Kdo bude moci žádat?
- Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky

a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož
i zemědělci

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

Cíl tohoto opatření je především podpora zvýšení cel-
kové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských pod-
niků. Také přispívá ke zvýšení životaschopnosti ze-
mědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Investice do: zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou výrobu, zemědělských staveb a techno-
logií pro rostlinnou výrobu, pořízení speciálních mo-
bilních strojů pro zem. výrobu, zpracování a využití
záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy
pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku, ná-
kupu zemědělských nemovitostí

Kdo bude moci žádat?
- Zemědělský podnikatel

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Toto opatření vytvořeno z důvodu zvyšujícího se zá-
jmu o zemědělské produkty vznikající přímo v území,

a aby pomohlo možným výrobcům těchto produktů,
kteří mnohdy nedisponují potřebnou technologickou
a prostorovou kapacitou.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpra-

cování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Kdo bude moci žádat?
- Zemědělský podnikatel
- Výrobce potravin či krmiv
- Jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění a trh

a vývoji zemědělských produktů

LESNICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ

Hlavním cílem tohoto opatření je zlepšení technic-
kého stavu lesních cest a související infrastruktury
a tím zlepšit dostupnost lesních porostů pro majitele
a správce lesa.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou

lesních cest
- Hmotné nebo nehmot. investice, které souvisejí

s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty les-
ních cest

- Obnova či nová výstavba souvisejících objektů
a technického vybavení

Kdo bude moci žádat?
- FO nebo PO hospodařící v lesích, které jsou ve vlast-

nictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo
spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo
jejich svazků.

LESNICKÉ TECHNOLOGIE,
ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH
PRODUKTŮ, JEJICH MOBILIZACE
A UVÁDĚNÍ NA TRH

Jelikož velké množství vytěženého dřeva na území je

ihned odváženo mimo území a teprve tam zpraco-
váváno, prioritou tohoto opatření je tento stav změ-
nit a zvýšit procento dřevní hmoty, která bude zpra-
covávána v území MAS a zvýšit tak objem lesnických
produktů, který bude v území vyroben.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Pořízení: strojů a technologií určených pro hospo-

daření na lesních pozemcích • strojů ke zpracování
potěžebních zbytků • strojů pro přípravu půdy před
zalesněním • strojů, technologie a zařízení pro lesní
školkařskou činnost

- Výstavba či modernizace dřevozpracujících provo-
zoven vč. technologického vybavení*

Kdo bude moci žádat?
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé
a střední podniky

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE
V LESÍCH

V lesích na území MAS existuje určitý nevyužitý po-
tenciál a především pak i oprávněná snaha majitelů
lesů usměrňovat pohyb návštěvníků v lese. Cílem to-
hoto opatření je tak podpořit na jedné straně využití
tohoto potenciálu a na straně druhé ochránit zájmy
majitelů lesů.

Jaké aktivity budou podporovány?
- Opatření k posílení rekreační funkce lesa
- Opatření k usměrňování návštěvnosti území
- Opatření k údržbě lesního prostředí
- Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa

Kdo bude moci žádat?
- Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromo-
právní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Programový rámec OPŽP
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V prosinci roku 2015 Ministerstvo školství roze-
slalo školám dotazníkové šetření, které poslou-
žilo pro zpracování Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání (MAP), jehož vyplnění bylo
podmínkou možnosti čerpání finančních pro-
středků prostřednictvím projektů zjednoduše-
ného vykazování (šablon). Při zpracovávání
dotazníků si školy ujasnily, ve kterých oblastech
by se měly a chtěly rozvíjet. Školám pomohly
v identifikaci jejich potřeb také výsledky vy-
hodnocení dotazníků, které každá škola do-
stane. Součástí vyhodnocení bylo doporučení,
které šablony z které oblasti si školy měly volit,
aby alespoň část jejich potřeb rozvoje byla na-
plněna.
Šablony definovalo MŠMT tak, aby popsané čin-

nosti, výstupy aktivit byly dostatečně jasné, ale
přitom aby poskytovaly prostor pro vlastní rea-
lizaci školy, tedy aby byly přijatelné pro všechny
školy různé velikosti. Popis v daných šablonách
byl zároveň pro všechny školy závazný. 
Výběr konkrétních šablon byl zcela v kompe-
tenci konkrétní školy. Každá škola měla před se-
stavením projektu nejen vyhodnotit oblasti, ve
kterých se potřebuje zlepšovat, ale také např.
zhodnotit své časové a administrativní kapacity.
Pro rozhodování bylo také klíčové omezení
výzvy v podobě minimální a maximální výše
rozpočtu.
I v následujícím období  naše místní akční sku-
pina nabízí v rámci „animace škol“ bezplatnou
metodickou a konzultační pomoc při zpracování

žádosti - výběru šablon, školení pro žadatele
a příjemce, konzultační činnost při realizaci pro-
jektu, např. zadávání veřejných zakázek, po-
vinné publicitě, metodickou pomoc žadatelům
při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti
projektu. 
Další výzva na šablony by měla být vyhlášena
na jaře 2018 a měla by být doplněna o šablony
či aktivity, po kterých byla zjištěna poptávka.
Součástí možných příjemců by měly být mimo
mateřské a základní školy i základní umělecké
školy a organizace neformálního vzdělávání.
Dále byla nastíněna možnost sdílených pozic
(personálních) pro menší školy a školky.

ANIMACE ŠKOL
Místní akční skupina Vyhlídky, z. s., nabízí od roku 2016 metodickou pomoc ve věci čerpání podpory z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávaní (OP VVV) formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Tato podpora je nasměrována jak
pro základní školy, tak i pro školy mateřské. Školám a školkám byly pravidelně rozesílány E - zpravodaje s informacemi k ša-
blonám.  MAS Vyhlídky také v minulém roce zorganizovala seminář, jehož tématem byly projekty zjednodušeného vykazování. 
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