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Co je místní akční 
skupina (MAS)?

224.11.2022

• Právní forma : spolek

• Místní společenství obyvatel, NNO, soukromé 

podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, 

svazků obcí a institucí). 

• Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes 

jejich financování až po realizaci. 

• Podporujeme rozvoj podnikání, rozvíjíme 

vzdělávání, pomáháme v soc. oblasti, 

zemědělcům, obcím či podnikatelům

• Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a 

pracují.

1



Co je místní akční 
skupina (MAS)?

324.11.2022

• Pevně vymezené území

• Programový dokument – Strategie 

komunitně vedeného rozvoje na období 

2021+

• Fungování „zdola nahoru“

• Pevně vymezená struktura

orgánů
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• Od roku 2015 musíme plnit standardy 

zejména pro implementaci z EU fondů.



Co podnikatelům 
nabízíme: 

424.11.2022

AKTUÁLNĚ:

• Možnost čerpání z Programu rozvoje venkova (PRV).

• Připravujeme  možnost čerpání z Operačního programu Technologie a 

Konkurenceschopnost (OP TAK).

• Poradenství

• Možnost čerpání z EU fondů 

prostřednictvím alokace MAS

• Administraci projektů (mimo alokaci 

MAS)
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Program rozvoje 
venkova

524.11.2022
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• Podpora investic na založení a rozvoj 

nezemědělských činností

• Žadatel – FO a PO  mikropodniky a 

malé podniky ve venkovských oblastech

• Vymezení CZ-NACE

• Výzva – seminář pro žadatele, 

bezplatná konzultace záměrů

*    existují výjimky z vybraných odvětví

**  pouze ve vazbě na venkovskou turistiku či 

ubytovací kapacitu 

Činnosti spadající do sekce C*

Činnosti spadající do sekce F*

Činnosti spadající do sekce G*

Činnosti spadající do sekce I**

Činnosti spadající do sekce J*

Činnosti spadající do sekce M*

Činnosti spadající do sekce N*

Činnosti spadající do sekce P*

Činnosti spadající do sekce R**

Činnosti spadající do sekce S*



Program rozvoje 
venkova

624.11.2022
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• 45 % dotace

• Režim podpory „de minimis“

• Platba ex-post (po realizaci)

• Portál Farmáře (www.szif.cz) 

• MAS Vyhlídky pořádá semináře k 

výzvám a bezplatné poradenství 

/nikoliv bezplatné zpracování projektu

• Výzvy MAS Vyhlídky 1x až 2x ročně. 

Hodnocení na MAS a potom registrace na 

SZIF.

VÝZVA MAS
PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

HODNOCENÍ 
NA MAS

REGISTRACE 
NA SZIF

http://www.szif.cz/


OP TAK 2021+

724.11.2022
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• Velikost projektu:

• min. 400 000,- Kč

• max. 2 000 000,- Kč (CZV)

Registrace projektu na MAS → hodnocení a 

doporučení na MAS

Registrace projektu v monitorovacím 

systému MS 2021+ 

(nutná registrace žadatelů)

• Předpoklad 1. Výzva MAS Vyhlídky v r. 

2023

• Dotace 50 % celkových způsobilých 

výdajů (CZV)

• Výzva – seminář pro žadatele, bezplatná 

konzultace záměrů



OP TAK 2021+

824.11.2022
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• Velikost projektu:

• min. 400 000,- Kč

• max. 2 000 000,- Kč (CZV)

Registrace projektu na MAS → hodnocení a 

doporučení na MAS

Registrace projektu v monitorovacím 

systému MS 2021+ 

(nutná registrace žadatelů)

• Předpoklad 1. Výzva MAS Vyhlídky v r. 

2023

• Dotace 50 % celkových způsobilých 

výdajů (CZV)

• Výzva – seminář pro žadatele, bezplatná 

konzultace záměrů

OP TAK bude v období 2021–2027 

podporovat:

 pořízení nových technologických 

zařízení a vybavení vč. potřebné 

infrastruktury

 pořízení výrobních strojů a zařízení, 

které nejen zvýší technologickou 

úroveň MSP a jejich 

konkurenceschopnost, ale také umožní 

navazující digitalizaci a automatizaci 

výroby.

 opatření s vazbou na SC 2.1 Posílení 

udržitelného růstu a 

konkurenceschopnosti MSP a tvorba 

pracovních míst

 možný překryv s PRV byl vyřešen 

vzájemnou shodou (dělení na 

aktivitách projektu)



“

“

Přidat zápatí 924.11.2022

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Pro splnění požadavků nutné splnit 

alespoň některou z položek spadajících 

pod:

• A – C

• a současně D.

A.Robotizace, automatizace a digitalizace (realizací projektu dojde k alespoň jednomu 

z následujících)

B.Web, cloud, online prvky (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)

C.Infrastruktura (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)

D.Integrace – povinné – integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ých a 

stávající/ch technologie/í 

OP TAK 2021+4



Přidat zápatí 1024.11.2022

a. fyzický úkon člověka nahrazen fyzickým úkonem stroje, který neslouží přímo 

k výrobě tzn. opracování vstupního materiálu nebo jeho tvorbě 

PŘÍKLAD : automatické svařovací centrum s automatickým posunem obrobku či 
vložení/vyložení výrobku/materiálu atp., důraz kladen zejména na manipulátory, 
inteligentní sklady atd., a ostatní případy snižující fyzickou náročnost práce 

b. spuštění, zastavení či zahájení úkonu bez zásahu člověka tzn. lidského úsudku 

PŘÍKLAD: výpočet základu ceny dle potřebného času na zakázku podle obdržené 
objednávky, automatické zastavení procesu při detekci chyby,

c. digitalizace procesu vývoje výrobku 

PŘÍKLAD: systémová evidence skladových a materiálových zásob, el.příjem
objednávek (nikoliv e-mail), pořízení IS (ERP/MES/APS apod.)

4 OP TAK
A. Robotizace, automatizace a digitalizace



OP TAK
B. Web, Cloud, online prvky

Přidat zápatí 1124.11.2022

a. E-shop – tvorba či aktualizace webových stránek s integrací skladového 

hospodářství/termínu dodání 

PŘÍKLAD: skladové zásoby nebo výrobní kapacity = online propojení se 

systémem skladového hospodářství nebo systémem plánování výroby

b. Cloud computing

PŘÍKLAD: dočasná licence pro 3D modeling zboží na eshop, pronájem)

c. Cloud (úložiště atp.)
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OP TAK
C. Infrastruktura

Přidat zápatí 1224.11.2022

a. Komunikační infrastruktura

PŘÍKLAD: kabeláž, servery, převodníky, modemy, routery

b. Identifikační prvky 

PŘÍKLAD: čárové/QR kódy, RFID, čtečky, tablety, apod..

c. Výpočetní technika
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OP TAK
D. Integrace

Přidat zápatí 1324.11.2022

PŘÍKLAD :

• výrobní technologie + data z výroby 

ovlivňující plán výroby;

• eshop + skladové hospodářství;  

• infrastruktura, identifikační prvky + 

IS; manipulátor + výrobní 

technologie/IS atp).

Povinné – integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizovaných anebo  

stávajících technologií 
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KONZULTACE
PROSINEC 2022

kancelář MAS

1.12.2022

9:30 – 12:30

kancelář MAS

5.12.2022

9:30 – 12:30

kancelář MAS

12.12.2022

9:30 – 12:30

Mgr. Galina Čermáková
cermakova@vyhlidky.cz

724 068 686

PhDr. Marcela Pánková, PhD.
info@vyhlidky.cz

606 787 716

Karolina Stránská
stranska@vyhlidky.cz

736 620 691

Ing. Aneta Kolářová
kolarova@vyhlidky.cz

732 606 301

Kancelář
nám. Míru 30

(pasáž Koruna, 2. patro)

276 01, Mělník

www.vyhlidky.cz
IČ: 26676184

ID DS: vujeek9

Kontakty 
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