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Informace o Strategii komunitně vedeného rozvoje

• Strategie  komunitně vedeného místního rozvoje Dobré Vyhlídky 2020

(dále jen SCLLD)

• OBSAHUJE: Část analytickou, Strategickou a Implementační

• zveřejněna na www.vyhlidky.eu

• Obsahuje 4 programové rámce 

o Programový rámec  IROP

o Programový rámec OP Zam.

o Programový rámec PRV

o Programový rámec OPŽP

http://www.vyhlidky.eu/


Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
• Dostupná kvalitní a předškolní výchova

• Kvalitní základní vzdělávání

• Kvalitní střední vzdělávání

• Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže

• Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i v odlehlých obcích

• Podpora rozvoje komunitních center

• Podpora rozvoje sociálního podnikání

• Řešení negativních vlivů dopravy

• Cyklodoprava

• Ochrana zdraví a majetku obyvatel



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Dostupná kvalitní a předškolní výchova                         alokace 5 950 000,-

Cíl: zajištění dostatečné kapacity zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku /MŠ, dětské         skupiny, 

jesle/. 

Aktivity: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3 let,

dětských skupin a mateřských škol ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Podpora sociální

inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek

a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Příjemci podpory: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního  a středního 

vzdělávání a vyšší odb. školy, obce, kraje NNO, církve, organizace zřizované nebo zákládané obcemi nebo kraji a církevní 

organizace

Vyhlášení výzvy IV. Q 2017



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Kvalitní základní vzdělávání                                                           alokace 15 548 950,-

Cíl: Zkvalitnění výuky lze podpořit pouze v návaznosti na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi -vybudování učeben pro předměty: fyzika, chemie, biologie, 

výuka cizích jazyků, dílny, učebna pro ICT). 

Aktivity: 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 technologiemi. Podpora sociální inkluze 

prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 

kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění 

vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace církve a církevní 

organizace

Podporované projekty – nutný soulad s MAP

Vyhlášení výzvy IV. Q 2017



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Kvalitní střední vzdělávání                                                                   alokace 5 100 000,-

Cíl: Zkvalitnění výuky lze podpořit pouze v návaznosti na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi -vybudování učeben pro předměty: fyzika, chemie, biologie, 

výuka cizích jazyků, dílny, učebna pro ICT). 

Aktivity: 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 technologiemi. Podpora sociální inkluze 

prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 

kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění 

vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se 

na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo kraji, NNO, církve a církevní

organizace;

Podporované projekty – nutný soulad s KAP

Vyhlášení výzvy IV. Q 2017



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže                    alokace 4 250 000,-

Cíl: podpora kvalitních prostorových, technických podmínek  a materiálního zázemí, jako jedna z podmínek pro nárůst 

počtu dětí a mládeže zapojených do zájmového a neformálního vzdělávání . Cílem je, aby toto vzdělávání se uskutečňovalo 

v oblastech technických a řemeslných oborů, v přírodních vědách, práce s digitálními technologiemi a případně i v 

komunikaci v cizích jazycích.

Aktivity: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí (Komunikace v cizích jazycích, 

v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, schopnost práce s digitálními technologiemi) formou zájmového a 

neformálního vzdělávání.

Příjemci podpory:školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, 

další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace a příspěvkové organizace organizačních složek státu  

Vyhlášení výzvy IV. Q 2017



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i v odlehlých obcích      alokace 2 550 000,-

Cíl: rozšířit možnosti poskytování odpovídajících sociálních služeb i k cílovým skupinám, které bydlí v odlehlých 

obcích území, kde samotné obce nemají odborné ani finanční prostředky tyto služby poskytovat. Cílem je vytvořit 

poskytovatelům terénních a ambulantních služeb podmínky pro poskytování sociálních služeb a tím pomoci většímu 

počtu potřebných osob.  

Aktivity: Vybudování zázemí pro terénní služby (pořízení vybavení pro mobilní tým pro poskytování sociální 

pomoci); Vybudování zázemí pro ambulantní sociální služby. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo 

výstavba či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby, včetně vybudování terapeutických dílen nebo 

nízkoprahová centra pro děti a mládež.

Příjemci podpory: Obce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, 

organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí , církve a církevní organizace

Vyhlášení výzvy IV. Q 2017



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Podpora rozvoje komunitních center                                      alokace  8 500 000,-

Cíl: Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu 

práce. Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, 

vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro 

dosažení těchto cílů je v zařízení 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.

Aktivity: Stavba, stavební úpravy, pořízení vybavení a případě i související úpravy venkovního prostranství 

Příjemci podpory: Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace

Vyhlášení výzvy IV. Q 2017



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Řešení negativních vlivů dopravy                                                                             alokace  3 400 000,-

Cíl: Cílem opatření je proto snížit všechna tato zmíněná rizika vyplývající z automobilové dopravy a zvýšit bezpečnost chodců 

a osob využívajících autobusové hromadné dopravy. Součástí tohoto cíle je zaměření se na osoby, které omezeny ve své 

pohyblivosti a orientaci, což jsou především senioři, zdravotně hendikepovaní, ale rovněž děti, jejichž orientace bývá často 

snížena malou koncentrací na hrozící rizika.  

Aktivity: Výstavba a rekonstrukce chodníků v obcích za účelem zvýšení bezpečnosti chodců před silniční dopravou, včetně 

přizpůsobování chodníků osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. Technická opatření ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy (zrcadla, přechody, semafory, zbržďovací pruhy, zvuková signalizace pro nevidomé apod.)                                                                               

Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, může 

být jako vedlejší aktivita realizace stavbou vyvolaných investic (např. rekonstrukce autobusových zastávek). 

Mezi podporovanými projekty budou především ty, které se budou zaměřovat na snižování rizika vyplývajícího z vysoké 

intenzity dopravy a které v rámci auditu bezpečnosti pozemní komunikace prokážou vysokou míru rizika dopravních nehod a 

kolizí s chod

Příjemci podpory: Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO

Vyhlášení výzvy IV. Q 2018



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Cyklodoprava alokace  5 100 000,-

Cíl: Cílem opatření je proto zvýšit míru využívání cyklodopravy do škol, zaměstnání případně i za jinými účely (např. veřejné 

služby) ve vzdálenostech do 5 km a tím pomoci ke zlepšení ovzduší v dotčených sídlech. Cílem je rovněž snížit rizika úrazů 

cyklistů, kteří i za stávajících podmínek kolo používají jako dopravní prostředek pro cestu do škol či zaměstnání

Aktivity: 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

Mezi podporovanými projekty budou především ty, které se budou zaměřovat na budování cyklostezek a cyklotras, které 

pomohou propojit sídla či části sídel, kde byla zjištěna vysoká intenzita cyklodopravy nebo vysoký potenciál cílové skupiny 

k využívání kola pro dopravu do škol či zaměstnání

Příjemci podpory: Obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 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

Vyhlášení výzvy IV. Q 2018



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Ochrana zdraví a majetku obyvatel alokace  6 488 050,-

Cíl: Zvýšení odolnosti stanic složek IZS, jmenovitě zbrojnic jednotek SDH obcí bude spočívat ve stavebních úpravách 

Aktivity: Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu, a 

pořízení potřebného vybavení či technologií. Bude se jednat například o: 

- modernizaci nebo výstavbu nových garážových prostor  s cílem řádného garážování techniky a uskladnění prostředků před 

povětrnostními vlivy (mráz, voda) vč. zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků  k nasazení 

- snížení energetické závislosti na externím zásobování energiemi pro vytápění a světlo ve stanicích 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 vzáplavovém území,

- vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotek SDH 

Příjemci podpory: 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

Vyhlášení výzvy IV. Q 2017



Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)

Celková alokace 58 587 000,-

Každé opatření = 1 Výzva

Školení ke každé výzvě

Výzva – stanoveny limity, výše max. i min. CZV

Studie proveditelnosti – osnova přílohou výzvy

1. Formální náležitosti – opravitelná x neopravitelná

2. Kontrola kriterií přijatelnosti

Věcné hodnocení – Hodnotitelská komise –schvaluje Výkonná rada

Celý proces upravují Interní postupy MAS Vyhlídky,z.s.

Možno 2x vyzvat k doplnění



Harmonogram výzev IROP



Programový rámec Operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ)

• Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem 

č. 108/2000 Sb.

• Prorodinná opatření

• Podpora rozvoje komunitních center

• Podpora rozvoje sociálního podnikání

• Podpora rozvoje inovativních forem zaměstnávání



Programový rámec OPZ

Podpora poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 

Sb.                         alokace 2 100 000,-

Cíl: Zvýšení kvality (rozsah poskytovaných služeb), efektivity (zvyšování hospodárnosti) a 

dostupnosti sociálních služeb tak, aby mohly být využívány všemi identifikovanými cílovými 

skupinami na celém území MAS.

Aktivity: Odborné sociální poradenství (podpora mobilních 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

Příjemci podpory: Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách

Vyhlášení výzvy III. Q 2017



Programový rámec OPZ

Prorodinná opatření                                                                        alokace 900 000,-

Cílem tohoto opatření je umožnit rodinám žijícím na venkově sladění rodinného a pracovního života, které 

je kvůli dojezdové vzdálenosti za zaměstnáním, často obtížné. Budou podpořeny příměstské tábory pro děti 

mladšího, školního (školní kluby) i předškolního věku (dětské skupiny) a bude zajištěn kvalifikovaný 

personál.

Aktivity: Příměstské tábory pro děti předškolního věku a mladšího školního věku v době školních prázdnin,

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 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a

uznávání výsledků dalšího vzdělávání/vzdělávání chův

Příjemci podpory: 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

Vyhlášení výzvy III. Q 2017



Programový rámec OPZ

Podpora rozvoje komunitních center                         alokace 2 550 000,-

Cíl: Zvýšení rozsahu a efektivity sociální práce a programů, a to ve prospěch sociálního 

začleňování cílových skupin sociálně vyloučených anebo ohrožených sociálním vyloučením.

Aktivity: Podpora činnosti a rozvoje komunitních center, koordinace činností centra a

vytváření nabídek aktivit

Příjemci podpory: 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

Vyhlášení výzvy III. Q 2018



Programový rámec OPZ

Podpora inovativních forem zaměstnávání                                   alokace 2 100 000,-

Cíl: Podpora dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, s kumulací hendikepů na trhu práce a osoby 

vracející se na trh práce po návratu z mateřské dovolené. Cíl bude naplňován zejména vzděláváním, 

rozvojem dovedností a částečně také podporou/dotací na vytvoření nového pracovního místa u místních 

zaměstnavatelů, popřípadě podporou částečných pracovních úvazků osob, které nemohou pracovat na celý 

úvazek.

Aktivity: Vzdělávání za účelem aktivizace cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho udržení, ambulantní

i terénní forma pracovního a kariérového poradenství, absolventi - možné uplatnění na trhu práce formou

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

Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vzdělávací a 

poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ

Vyhlášení výzvy III. Q 2018



Programový rámec OPZ

Celková alokace                                      Celková výše dotace 15 247 400,-

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Evropský podíl Příjemce Státní rozpočet

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

85 % 0 % 15 %

Obce 

Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)

Dobrovolné svazky obcí 85 % 5 % 10 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském 
rejstříku) 85 % 0 % 15 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (s výjimkou aktivity 4.1 
Integrační sociální podnik a 4.2 Environmentální sociální podnik):

Obecně prospěšné společnosti

Spolky

Ústavy

Církve a náboženské společnosti

Nadace a nadační fondy

Místní akční skupiny

Hospodářská komora, Agrární komora 

Svazy, asociace 

85 % 0 % 15 %



Programový rámec OPZ

• Celková alokace 15 247 400,-

• Každé opatření = 1 Výzva

• Školení ke každé výzvě

• Výzva – stanoveny limity, výše max. i min. CZV

1. Formální náležitosti – opravitelná x neopravitelná

2. Kontrola kritérií přijatelnosti

• Věcné hodnocení – Hodnotitelská komise –schvaluje Výkonná rada

• Celý proces upravují Interní postupy MAS Vyhlídky,z.s.



Harmonogram výzev OP Zaměstnanost

Název výzvy MAS Plánovaný měsíc a rok 

vyhlášení výzvy

Plánovaný měsíc a rok 

zahájení příjmu žádostí o 

podporu

Plánovaný měsíc a rok 

ukončení příjmu žádostí 

o podporu

Celková alokace (CZK)

1.2.2. Podpora 

poskytování vybraných 

sociálních služeb 

v souladu se zákonem č. 

108/2006 Sb.

12/2017 12/2017 3/2018 2 100 000,-

1.2.5. Prorodinná 

opatření 12/2017 12/2017 3/2018 900 000,-

1.4.4. Podpora rozvoje 

komunitních center 3/2018 3/2018 6/2018 2 550 000,-

2.1.1. Podpora 

inovativních forem 

zaměstnávání
3/2018 3/2018 6/2018 2 100 000,-



Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV)

• Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• Investice do zemědělských podniků

• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

• Lesnická hospodářství

• Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 

jejich mobilizace a uvádění na trh

• Neproduktivní investice v lesích

• Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER



Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV)

Lesnická hospodářství     F4                     alokace 4 000 000,-

Cíl: Zlepšení technického stavu lesních cest a související infrastruktury a tím zlepšit dostupnost lesních 

porostů pro majitele a správce lesa.

Aktivity: Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest L1 a L2; Hmotné nebo nehmot. 

investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 

zvýšení hustoty lesních cest; Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Příjemci podpory: FO nebo PO hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 

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

Vyhlášení výzvy II.Q 2018



Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV)

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh          F5                                            

alokace 2 000 000,-

Cíl: Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva

Aktivity: Pořízení:

• strojů a technologií určených pro hospodaření 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 provozoven vč. 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

Příjemci podpory: Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky

Vyhlášení výzvy II.Q 2018



Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV)
Neproduktivní investice v lesích        F6                                   alokace 2 778 000,- /100%dotace/

Cíl: Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa 

podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů

Aktivity: Podpora bude zahrnovat: 

 Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a 

významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

 Opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 

závory 

 Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků 

lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně atd.

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na 

které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 

hospodářské osnovy.

Příjemci podpory: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení



Programový rámec Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP)

Výsadba na nelesní orné půdě na území CHKO            alokace  3 400 000,-

• Klíčový projekt – tj. MAS je žadatelem, příjemcem i realizátorem projektu

o Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků

o Liniové a skupinové výsadby dřevin – stromořadí, větrolamy, remízky

o Založení nebo obnova krajinného prvku

Nebude naplňováno klasickým vyhlašováním výzev

Předpoklad realizace 2019 – 2022



ISKP14+

• Součást MS2014+ (Monitorovací systém evropských strukturálních a 

investičních fondů pro programové období 2014-2020)

• Pro žadatele/příjemce

• K zadávání žádostí o podporu a správu projektů

• Referenční („zkušební“) a produkční („ostré“) prostředí

• www.mseu.mssf.cz

http://www.mseu.mssf.cz/










Dotazy, diskuze



Děkujeme za pozornost

kancelář : Mělník, Nám. Míru 30, 276 01

Úř. Hodiny: Pondělí, Úterý 9,00 – 132,00   13,00 -16,00

Konzultace jsou poskytovány v úředních hodinách, i mimo uvedené časy 

po předchozí domluvě. vzhledem k množství a délce konzultací a s 

ohledem na naše další pracovní aktivity v terénu, doporučujeme dohodnout 

si termín konzultace předem telefonicky či mailem.

www.vyhlidky.eu

http://www.vyhlidky.eu/

