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4.5 Akční plán a programové rámce 
 

Oproti minulému programovému období bude mít MAS Šumperský venkov možnost čerpat 
z dalších tří operačních programů. Celkově tedy ze čtyř: 

- PRV - Program rozvoje venkova 
- IROP – Integrovaný regionální operační program 
- OPZ – Operační program Zaměstnanost 
- OPŽP – Operační program Životní prostředí. 

4.5.1 Akční plán PRV 

V rámci SCLLD MAS Šumperský venkov budou podporovány zejména sektory zemědělství, 
lesnictví a sektor hospodářského rozvoje území. Ze sektoru potravinářství nebyli 
identifikováni potenciální žadatelé, kteří by měli zájem o podporu v rámci výzev MAS (která 
by odpovídala vymezení čl. 17/1/b). Ani při tvorbě SCLLD nebyla při komunitních 
projednáváních MAS ze strany spolupracujících aktérů při analýze území identifikována 
konkrétní potřeba investic do rozvoje této oblasti. Pro potravinářský sektor je však prostor 
v rámci Fichí 6 a Fiche 7. Podporu producentů plánuje MAS realizovat také v rámci Projektů 
spolupráce v rámci iniciativy LEADER (Fiche 8). 
 

Přehled Fichí:  

Fiche Název fiche PR 
Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Články PRV 

PRV 

1: Investice do zemědělských 
podniků 

1.3 Zemědělství 
17/1/a Investice do 
zemědělských podniků 

2: Zemědělská infrastruktura 1.6 
Infrastruktura 
 

17/1/c Zemědělská 
infrastruktura 

3: Investice do nezemědělských 
činností 

4.2 
Modernizace v 
podnikatelské 
sféře 

19/1/b Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

4: Neproduktivní investice v 
lesích 

1.5 
Podpora 
rekreačních 
funkcí lesa 

25 Neproduktivní investice v 
lesích 

5: Lesní technologie, zpracování 
lesních produktů a jejich 
uvádění na trh 

1.2 Lesnictví 

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

6: Sdílení zařízení a zdrojů 4.3 
Sdílení zařízení 
a zdrojů 

35 Sdílení zařízení a zdrojů 

7: Spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 

1.4 
Spolupráce 
subjektů 

35/2/d Horizontální a 
vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

8: Projekty spolupráce 3.1 
Komunitní 
činnost 

44 Činnosti spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 
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4.5.1.1. Fiche 1: Investice do zemědělských podniků 

Název  Investice do zemědělských podniků 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

17/1/a Investice do zemědělských podniků 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělského podniku.  Podpořeny budou zemědělské podniky, které plánují 
modernizovat, zakládat a rozvíjet svou výrobu.  

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
 
Doplňková vazba 
Strategický cíl 4: Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 

 

Oblasti podpory 
 

● hmotné a nehmotné investice v živočišné výrobě 
● hmotné a nehmotné investice v rostlinné výrobě,  
● investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu  
● školkařská produkce  
● investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  
● 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. 

 

Příjemce dotace Zemědělský podnikatel 
 
Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Vytvoření pracovního místa. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě 
– např. přínos pro obec, stanovení harmonogramu projektu, rizik a jejich 
eliminace) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
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Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD.  
Preferenční kritéria budou upřesněna v konkrétní výzvě MAS. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 37 01  
Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců  

0 2 3 

 
Indikátor výsledku 

Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 48 00  
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

0 1 1 
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4.5.1.2. Fiche 2: Zemědělská infrastruktura 

Název  Zemědělská infrastruktura 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

17/1/c Zemědělská infrastruktura  

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k 
zemědělské půdě. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Oblast: Podpora a rozvoj zemědělství, lesnictví a životního prostředí 
Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.6 Zemědělská infrastruktura 
 
Doplňková vazba: 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se dobře 
dýchá 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 

 
Oblasti podpory 
 

● hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 
budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 
zvýšení hustoty polních cest.  

● 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. 

 
Příjemce dotace ● obec 

● zemědělský podnikatel 
 
Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Návaznost na silniční síť. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě 
– např. přínos pro obec, stanovení harmonogramu projektu, rizik a jejich 
eliminace) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
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Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD. 
Preferenční kritéria budou upřesněna v konkrétní výzvě MAS. 

 
Indikátor výstupu 

Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců  0 2 3 
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4.5.1.3. Fiche 3: Investice do nezemědělských činností 

Název  Investice do nezemědělských činností 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

19/1/b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností. 
Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 4: Zvýšení zaměstnanosti a podpora podnikání v regionu 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 
 
Doplňková vazba 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
SC 2.1 Kvalita nabídky a služeb cestovního ruchu a lázeňství 
SC 3.1 Podpora spolků a komunity 
SC 3.3 Rozvoj volnočasových aktivit 
SC 4.1 Podpora zaměstnanosti 
SC 5.1 Efektivnější a provázaná doprava 
SC 6.1 Modernizace škol a jejich vybavení 

 
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),  
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● S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost)   

● 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) 

 
Příjemce dotace ● podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech,  
● zemědělci. 

 

Výše způsobilých 
výdajů 

• Min. 50 000 Kč 

• Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Vytvoření pracovního místa. 
Zlepšení služeb/základního vybavení v obci. 
Propojenost s venkovskou turistikou. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě – 
např. přínos pro obec, stanovení harmonogramu projektu, rizik a jejich 
eliminace) 
Zvýhodněni budou noví žadatelé a začínající podnikatelé. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD. 
Preferenční kritéria budou upřesněna v konkrétní výzvě MAS. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 37 01 Počet podpořených zemědělských 

podniků/příjemců (O.4) 
0 2 5 

 
Indikátor výsledku 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 48 00  Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 
0 2 4 
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4.5.1.4. Fiche 4: Neproduktivní investice v lesích 

Název  Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

25 Neproduktivní investice v lesích 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 

environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.5 Neproduktivní investice v lesích  
 
Doplňková vazba 
Oblast: Podpora a rozvoj zemědělství, lesnictví a životního prostředí 
SC 1.1. Kvalitní životní prostředí 

SC 1.2 Podpora a rozvoj lesnictví 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 

SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
SC 3.3 Rozvoj volnočasových aktivit 

 
Oblasti podpory 
 

● projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, 
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)),  

● značení významných přírodních prvků,  
● výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků.  
● aktivity vedoucí 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).  
 
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. 

 
Příjemce dotace ● soukromí a veřejní držitelé lesů  

● jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
 
Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 
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Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě – 
např. přínos pro obec, stanovení harmonogramu projektu, rizik a jejich 
eliminace) 
Zvýhodněni budou noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Zapojení cílové skupiny do příprav/realizace. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD. Výhodou bude, pokud projekt bude 
navazovat na jinou turistickou atraktivitu, službu cestovního ruchu v regionu 
nebo bude souviset s regionální tématikou. 
Preferenční kritéria budou upřesněna v konkrétní výzvě MAS. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 27 02 Počet podpořených operací (akcí)  0 2 4 
9 30 01 Celková plocha (ha) 0 1 2 
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4.5.1.5. Fiche 5: Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich 

uvádění na trh 

 
Název  Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění na trh 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

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

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 

technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 
Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Oblast: Podpora a rozvoj zemědělství, lesnictví a životního prostředí 
SC 1.2 Podpora a rozvoj lesnictví 
 
Doplňkově  
SC 1.1 Kvalitní životní prostředí 

 
Oblasti podpory 
 

● 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.  

● výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení.  

 
Investice související s používáním dřeva jako suroviny 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.  

 
Příjemce dotace ● soukromí držitelé lesů,  

● obce,  
● svazky obcí  
● malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický 

potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a 
jejich uváděním na trh. 
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Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě 
– např. přínos pro obec, stanovení harmonogramu projektu, rizik a jejich 
eliminace) 
Zvýhodněni budou noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD. 
Preferenční kritéria budou upřesněna v konkrétní výzvě MAS. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců  0 2 3 
 
Indikátor výsledku 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 48 00  
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

0 0 2 
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4.5.1.6. Fiche 6: Sdílení zařízení a zdrojů 

Název  Sdílení zařízení a zdrojů  
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

35 Sdílení zařízení a zdrojů  

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů při společném 

sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a 
dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 4: Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu 
SC 4.3 Sdílení zařízení a zdrojů 
 
Doplňková vazba 
SC 1.1. Kvalitní životní prostředí  
SC 1.2 Podpora a rozvoj lesnictví 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
SC 2.1 Kvalita nabídky a služeb cestovního ruchu a lázeňství 
SC 3.1 Podpora spolků a komunity 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 
SC 6.2 Spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními a ostatními subjekty v 
regionu 

 
Oblasti podpory Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství 

nebo lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí.  

Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či 
stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová 
výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací 
potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, 
energetických či genetických zdrojů). V souvislosti s realizovanou investicí 
může být podpora poskytnuta též na vznik a koordinaci spolupracujících 
subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. V případě 
spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo 
zpracování zemědělských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na 
trh.   

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 
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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. 

 
Příjemce dotace Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat 

podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství, v případě 
lesnictví se jedná o subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí splňovat 
kategorii mikropodniku. Může se jednat o následující subjekty:  
● zemědělský podnikatel,  
● výrobce potravin,  
● subjekt hospodařící v lesích. 

Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě 
– např. přínos pro obec, stanovení harmonogramu projektu, rizik a jejich 
eliminace) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD. 
Preferenční kritéria budou upřesněna v konkrétní výzvě MAS. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců  0 2 2 

9 31 02 
Počet podpořených kooperačních 
činností 

0 1 1 
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4.5.1.7. Fiche 7: Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 

a místních trhů 

Název  Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

35/2/d Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis 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 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
 
Doplňková vazba 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
SC 2.1 Kvalita nabídky a služeb cestovního ruchu a lázeňství 
SC 2.4 Spolupráce všech subjektů působících v cestovním ruchu (propagace, 
propojení nabídky…) 
SC 4.1 Podpora zaměstnanosti 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 
SC 4.3 Sdílení zařízení a zdrojů 
SC 6.2 Spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními a ostatními subjekty regionu 

 
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 (viz kapitola 1 
Základní pojmy a zkratky). 

 
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,  
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● nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo  
● zpracovatele potravin,  
● obce  
● svazky obcí. 

 
 

Výše způsobilých 
výdajů 

• Min. 50 000 Kč 

• Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě 
– např. přínos pro obec, stanovení harmonogramu projektu, rizik a jejich 
eliminace) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD. 
Preferenční kritéria budou upřesněna v konkrétní výzvě MAS. 

 

Indikátor výstupu 

Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 31 02 
Počet podpořených kooperačních 
činností 

0 1 1 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 1 
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4.5.1.8.  Fiche 8: Projekty spolupráce 

Název  Projekty spolupráce 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Projekty realizované ve spolupráci MAS s dalšími partnerskými subjekty, 

zaměřené zejména na měkké projekty, které vycházejí z témat uvedených v 
SCLLD MAS. Jejich přidanou hodnotou je spolupráce; výstupy těchto 
projektů by bez spolupráce v takové podobě nevznikly. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 3: Zatraktivnění regionu pro místní a zvýšení aktivizace 
obyvatel regionu 
SC 3.1 Podpora spolků a komunity 
 
Doplňkově: 
SC 2.3. Podpora IC a společné propagace regionu MAS 
SC 2.4 Spolupráce všech subjektů působících v cestovním ruchu (propagace, 
propojení nabídky…) 

 
Oblasti podpory 
 

Témata spolupráce:  
práce s mládeží (SC 6: mimoškolní vzdělávání, poznávání jiných regionů, 
výměna zkušeností a inspirace); podpora místních podnikatelů (SC 2: např. 
regionální značení,…); podpora cestovního ruchu (SC 2); komunitní život a 
komunitní školy (SC 3: stimulace místních ve společných kulturních, 
sportovních a společenských akcích, propojování škol s veřejností); podpora 
amatérského regionálního divadla (SC 3); přírodní zdroje, biodiverzita a voda 
(SC 1). 
Témata budou v souladu s Pravidly pro operaci 19.3.1. 
 
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 
vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD 
daných MAS. 
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné 
realizovat pouze následující výdaje: 

• 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 jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. 
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Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, vč. 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. 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, 
kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na 
předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít 
maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

 
Příjemce dotace Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

 
Kromě jiných MAS (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či 
zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 

• skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 

• 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 

 
Preferenční 
kritéria 

 

● Centrálně nastavena v Pravidlech pro operaci 19.3.1. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 25 01 Celkové veřejné výdaje (EUR) 0 0 38672 
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4.5.2 Akční plán IROP 

Přehled opatření IROP  
Opatření  Název opatření IROP 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření SCLLD Specifický cíl IROP 

IROP 

IROP 1: Dopravní 
obslužnost 

5.2 Dopravní infrastruktura 
1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy 

IROP 2: Vzdělávání 6.1 
Zázemí pro vzdělání, 
Celoživotní učení 

1.3 Zvýšení připravenosti k 
řešení a řízení rizik a 
katastrof 

IROP 3: Cestovní ruch a 
NKP 

2.2 Kulturní památky 
3.1 Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a rozvoj 
kulturního dědictví 

IROP 4: Integrovaný 
záchranný systém  

3.4 
Integrovaný záchranný 
systém 

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

IROP 5: Sociální služby a 
dostupné bydlení 

7.2 
Sociální inkluze, 
Sociální služby 

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

 

 

 

4.5.2.1. IROP 1: DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

Specifický cíl 
strategie: 5.2. Dopravní obslužnost 

Název opatření: Dopravní obslužnost 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

IROP SC 4.1, SC 1. 2 – zvýšený podíl udržitelných forem dopravy 

Popis opatření 
(vč. popisu cíle 
opatření): 

Cílem je region dobře dostupný jak po dopravních komunikacích, tak s využitím 
ostatních dopravních prostředků. Realizovat systematická opatření, která 
povedou k větší bezpečnosti u chodců (vč. osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace) a ostatních účastníků dopravy (železniční, silniční, 
cyklodopravy, ...). 
Budování infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy a urychlit tak 
dopravu do zaměstnání, za službami či do škol. V rámci plánovaných aktivit je 
zájem zaměřit se na projekty, které zvyšují bezpečnost v dopravě a vznik 
doprovodné infrastruktury s vazbou na další systémy dopravy. 
• Analytická část – 2. 4 Doprava 
• Strategická část - Oblast: Dopravní obslužnost 
• SC 5.2 Dopravní obslužnost 
Doplňkově: 
• SC 3.3 Rozvoj volnočasových aktivit 
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Typy projektů: 

• Bezpečnost 
Podporovány budou projekty vedoucí k vyšší bezpečnosti všech typů dopravy 
(silniční, železniční, cyklodoprava, pěší): 
- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy 
- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes 
silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a 
navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 
 
Rekonstrukce a zastřešení zastávek může být podpořena při současné 
rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikací pro pěší, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
Vytváření fyzických a psychologických bezpečnostních prvků zklidňujících 
dopravu“ je možné podpořit pouze jako součást komplexního projektu vedoucího 
ke zvýšení bezpečnosti v dopravě, při současné výstavbě nebo modernizaci 
komunikací pro pěší, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
• Výstavba parkovacích míst pro motorová vozidla 
Výstavba systémů P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na 
VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální 
automobilové dopravy na 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 

Příjemci 
podpory:  

• obce 
• DSO 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
• organizace zřizované nebo zakládané DSO 
• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 

drahách 
 

Typy příjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle 
jednotlivých aktivit 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých 
výdajů:  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů budou nastaveny až 
v konkrétní výzvě MAS.  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS  
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Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  název indikátoru  

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

Indikátory výstupu  
 

Kód NČI2014+  název indikátoru  
7 40 01   Počet vytvořených parkovacích míst  
7 50 01   Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě  
7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 
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4.5.2.2. IROP 2: VZDĚLÁVÁNÍ 

Specifický cíl 
strategie: 6.1 Modernizace škol a jejich vybavení 

Název opatření:  Vzdělávání 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

IROP SC 4.1, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření: 

Cílem opatření je dostupné kvalitní školství na venkově, které se svou úrovní 
služeb i vybavení vyrovná školám ve městech a vytvoření vhodných podmínek 
pro spolupráci mezi předškolními zařízeními, školními zařízeními, spolky, ale 
i ostatními subjekty napříč regionem. Region by měl mimo jiné umět 
nabídnout možnost se vzdělávat i dalším generacím formou neformálního a 
celoživotního vzdělávání. Zajistit bezbariérový přístup ke vzdělání tam, kde 
tomu tak ještě není. 
• Analytická část – 2.3 Školství 
• Strategická část - Oblast: Podpora vzdělávání 
• SC 6.1 Modernizace škol a jejich vybavení 
Doplňkově: 
• SC 6.3 Podpora celoživotního vzdělávání, rekvalifikace, semináře a kurzy 

Typy projektů: 

*Klíčové kompetence – technické, přírodovědné a řemeslné obory, jazykové 
vzdělávání a práce s digitálními technologiemi. 
 
• Předškolní vzdělávání (péče pro děti do 3 let, dětské skupiny, mateřské 

školy – stavba, stavební úpravy, vybavení, kompenzační pomůcky pro 
dostatečnou kapacitu kvalitní a cenově dostupné péče s prokazatelným 
územním nedostatkem těchto míst; venkovní prostranství a herní prvky; 
ohled k rovnému přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučených osob, 
zapojení rodičů na trh práce; úpravy venkovních prostranství – herní 
prvky, zeleň). 

• ZŠ (stavba, stavební úpravy, vybavení v rámci klíčových kompetencí* – 
cizí jazyky, technické, řemeslné obory, přírodní vědy, digitální 
technologie; sociální inkluze – stavební úpravy budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP). 

• Celoživotní vzdělávání - podpora infrastruktury pro celoživotní 
vzdělávání v rámci klíčových kompetencí* (rekvalifikační kurzy a další 
aktivity v zájmu lepšího uplatnění na trhu práce; stavební úpravy učebny, 
pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího 
vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce). 

• Zájmové a neformální vzdělávání mládeže (cizí jazyky, technické, 
řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie; stavební úpravy, 
vybavení pro zajištění klíčových kompetencí* formou zájmového a 
neformálního vzdělávání mládeže). 

 
Doplňkové aktivity (zeleň v okolí a na budovách – střechy, zahrady) 
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Rekonstrukce škol a školských zařízení, stavba, stavební úpravy stávající 
infrastruktury, modernizace a rozšíření vybavení učeben, je možná pouze ve 
vazbě na klíčové kompetence. 
Rozšíření kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence* je možné jen na 
území ORP s vyloučenou lokalitou. 
Podpora předškolních zařízení, jejich stavba a stavební úpravy jsou možná jen 
při zvýšení kapacity těchto zařízení.  
 

Příjemci 
podpory:  

• zařízení péče o děti do 3 let;  

• školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání  

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;  

• 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 
způsobilých 
výdajů:  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů budou nastaveny až 
v konkrétní výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  název indikátoru  
5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 
5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let  
5 00 30  Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Indikátory výstupu  
 

Kód NČI2014+  název indikátoru  
5 00 00  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 
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4.5.2.3. IROP 3: CESTOVNÍ RUCH A NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY 

Specifický cíl 
strategie: 2.2 Péče o památky a podpora tradic a zvyků 

Název opatření:  Cestovní ruch a národní kulturní památky 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

IROP SC 4.1, SC 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

Popis opatření: 

Cílem je zatraktivnění a revitalizace památek na seznamu Národních 
kulturních památek a na indikativním seznamu, opatření, která povedou ke 
zpřístupnění, zabezpečení a plnohodnotnému využití těchto památek. 
• Analytická část – 2.7 Cestovní ruch 

• Strategická část - Oblast: Rozvoj cestovního ruchu a občanské vybavenosti 

• SC 2.2 Péče o památky a podpora tradic a zvyků 

Typy projektů: 

Revitalizace a zatraktivnění památek evidovaných v Indikativním seznamu 
národních kulturních památek. 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 u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných 
objektů sociálního, technického a technologického zázemí). 

Příjemci 
podpory:  

• vlastníci památek (dle zápisu v katastru nemovitostí), subjekty s právem 
hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob 
nepodnikajících. 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých 
výdajů:  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů budou nastaveny až 
v konkrétní výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  název indikátoru  

9 10 10  
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za 
vstupné  

Indikátory výstupu  
 

Kód NČI2014+ název indikátoru  

9 10 05 
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních 
památek a atrakcí 

9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů 
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4.5.2.4. IROP 4: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Specifický cíl 
strategie: 3.4 Prevence rizik a krizových situací ve venkovských oblastech 

Název opatření:  Integrovaný záchranný systém 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

IROP SC 4.1, SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof 

Popis opatření: 

Cílem je zvýšení připravenosti integrovaného záchranného systému 
v krizových situacích v regionu, zkvalitnění jejich zázemí a vybavení a zvýšení 
úrovně jejich služeb. 
 
Podpořeny budou pouze jednotky IZS v území vymezeném v příloze č. 5 
Programového dokumentu IROP („Území vymezené pro spec. cíl 1.3 – 
Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené 
zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a 
haváriemi nebezpečných látek“). 
• Analytická část – 2.9 Bezpečnost v regionu 

• Strategická část - Oblast: Kultura a život v obcích, spolky, posílení 
regionální identity 

• SC 3.4 Prevence rizik a krizových situací ve venkovských oblastech 

Typy projektů 

1. Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům (stavební úpravy stanice základní složky ISZ ve 
stávající dislokaci, výstavba garáží – řádné uložení techniky, pořízení 
potřebného vybavení a techniky - elektrocentrála pro nouzový provoz 
stanice; vybudování stanice základní složky ISZ změnou její dislokace pro 
zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky ISZ – 
stavba, vybavení, úprava vnějších prostor)  

2. Posílení vybavení základních složek IZS (pro potřeby odstraňování 
následků změn klimatu a novým rizikům, dle dokumentu „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; jedná se o speciální dopravní prostředky a vybavení 
pro nouzové přežití. 

 
Příklady aktivit: 
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování 
důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Posílení 
vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými 
jevy, které mají negativní dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na 
infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy.  
 



53 

 

 

• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností 
spojených s orkány a větrnými smrštěmi. Posílení vybavení složek IZS pro 
řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají 
dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu zásobování a 
výrobu.   
 
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem. Posílení vybavení složek IZS pro řešení 
mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních 
požárů.  
 
• Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Účelem je 
zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS 
mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Realizovány budou stavební 
úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu, 
a pořízení potřebného vybavení či technologií. 
 
• Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na místo, kde 
budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné 
události. Dislokace stanice bude provedena z místa, kde např. není zajištěna 
odolnost proti opakujícím se výskytům mimořádných událostí, které ohrožují 
chod stanice, a ta v době mimořádné události není schopna poskytovat 
adekvátní pomoc, nebo není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení 
složek z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu. Cílem je zajištění 
přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky IZS. Bude realizována 
stavba, pořízeno její vybavení a bude provedena úprava vnějších prostor.  
 

Příjemci 
podpory: 

Podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů MV: 
• HZS krajů;  
• 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);  

• 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 
způsobilých 
výdajů:  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů budou nastaveny až 
v konkrétní výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 
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Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  název indikátoru  
5 75 20  Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 

Indikátory výstupu  
 

Kód NČI2014+  název indikátoru  
5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 
5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 
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4.5.2.5. IROP 5: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

Specifický cíl 
strategie: 7.2 Podpora sociálních služeb a služeb, které na ně navazují 

Název opatření:  Sociální služby a dostupné sociální bydlení 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

IROP SC 4.1, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

Popis opatření: 

Cílem opatření je podpořit oblast sociálního bydlení a vznik a rozvoj 
komunitních center pro potřeby sociálně vyloučených obyvatel, jejich 
začlenění se do běžného života v regionu, podpora volnočasových aktivit a 
neformálního vzdělávání.  
V rámci plánovaných aktivit je zájem zaměřit se zejména na rozvoj 
komunitních center a jejich infrastruktury a investice do zvýšení kapacity 
sociálního bydlení. Tyto potřeby vzešly z veřejných projednávání 
realizovaných MAS v letech 2013-2015. 
• Analytická část – 2.8 Sociální inkluze  

• Strategická část - Oblast: Sociální služby a dostupné bydlení 

• SC 7.2 Podpora sociálních služeb a služeb, které na ně navazují  
 
Doplňkově: 
• SC 7.1 Efektivní sociální inkluze 

 

Typy projektů: 

• Rozvoj infrastruktury komunitních center (stavba, stavební úpravy, 
vybavení, venkovní prostranství pro vytvoření prostoru pro setkávání 
členů komunit ohrožených sociálním vyloučením – ne pro masovou 
zábavu). V rámci komunitního centra budou poskytovány služby dle 
zákona č. 108/2006. 

• Sociální bydlení (pořízení bytů, domů 4–6 bytových jednotek a 
nebytových prostor pro přestavbu na sociální bydlení, nákup parcel pro 
stavbu; dlouhodobé, prostorově nesegregované bydlení; základní vybavení 
bez dalšího nábytku) 

 
Doplňková aktivita (zeleň v okolí a na budovách, hřiště a parky do 
realizovaných projektů) 
 
Pozn. Zázemí pro volnočasové aktivity může být podpořeno jako součást 
komunitního centra, ve kterém bude mimo jiné poskytováno alespoň základní 
sociální poradenství. 
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Příjemci 
podpory:  

• Typy příjemců – 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 

• Typy příjemců – sociální bydlení 

 obce;  
 nestátní neziskové organizace;  
 církve;  
 církevní organizace 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých 
výdajů:  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů budou nastaveny až 
v konkrétní výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  název indikátoru  
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 
5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 
5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

Indikátory výstupu  
 

Kód NČI2014+  název indikátoru 
5 53 01  Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
5 54 01 Počet podpořených zázemí pros služby a sociální práci 
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4.5.3 Akční plán OPZ 

Přehled opatření OPZ  
Opatření  Název opatření OPZ Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

OPZ 

OPZ 1: Zaměstnanost 4.1 Podpora zaměstnanosti Zaměstnanost 

OPZ 2: Sociální služby 
7.1 Efektivní sociální 
inkluze 

Efektivní sociální inkluze 

OPZ 3: Prorodinná opatření 
6.3. Podpora celoživotního 
vzdělávání, rekvalifikace, 
semináře a kurzy 

Celoživotní učení 

 

 

4.5.3.1. OPZ 1: ZAMĚSTNANOST 

Strategický cíl CLLD - 4. Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu 
Specifický cíl CLLD – 4.1 - Podpora zaměstnanosti  
 
Opatření CLLD Zaměstnanost: 

• podpora začleňování a zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva (zdravotní 

postižení, sociální vyloučení, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní) 

• spolupráce soukromého a veřejného sektoru při vzniku nových pracovních míst 

• zmírňování bariér začínajícího podnikání 

• osvěta a motivace lidí k práci 

• podpora tvorby pracovních míst v regionu 

• rekvalifikace, kurzy a poradenství 

 
a) popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  

Opatření 4.1. Zaměstnanost se přímo váže na následující aktivity OPZ: 
• Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního 

prostředí 

• Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

• Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování 

potřeb lokálních zaměstnavatelů 

• Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

 

b) popis cíle opatření  
Cílem je systematické řešení vysoké nezaměstnanosti na venkově s důrazem na zvyšování nových 
podnikatelských subjektů, navýšení počtu pracovních míst v regionu, podpora rekvalifikace, 
poradenství a průběžná motivace lidí k práci a snaha o zlepšení pozice na trhu práce i u obtížně 
zaměstnatelných skupin obyvatelstva.  
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c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 
programy  

• specifický cíl 2.3.1 OPZ 

• Analytická část – 2.2. Zaměstnanost 

• Strategická část - Oblast: Podpora zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu 

Opatření jsou provázána také se SC Sociální služby a sociální podnikání. Váže se také na IROP, 
prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu, SC 2.1. a SC 2.2 (např. předpokládáme, že díky novým investicím v oblasti sociálního 
podnikání a sociálních služeb vzniknou nová pracovní místa, zaměřená na cílové skupiny a tím 
dojde ke zvýšení zaměstnanosti této skupiny obyvatelstva regionu) 
Aktivity jsou dále provázané s oblastí Aktivní politiky zaměstnanosti na projekty Úřadu práce a 
projekty žadatelů OPZ. Dále navazuje na Strategickou část SCLLD – SC 3.1 a 3.2 (vzdělávání a 
motivace obyvatel k vyšší aktivitě). 

 
d) priority navrhovaných opatření 
Opatření bude financováno z alokované částky a z alokované částky v případně navýšení alokace. 
 
e) časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

• duben 2018 – duben 2022 
První výzvy budou probíhat po úspěšném schválení SCLLD. Celkově budou v tomto opatření 
vyhlášeny dvě výzvy, předpokládáme v roce 2018 a v roce 2019. Pro první výzvu MAS plánuje alokaci 
4 360 000,- Kč a realizátoři budou tuto částku čerpat postupně částečně v roce 2018, dále plně v letech 
2019 a 2020 a dočerpání částky proběhne v roce 2021. Pro druhou výzvu MAS plánuje alokovat částku 
2 000 000,- Kč. Čerpání této částky proběhne v letech 2019 – 2022. V první a posledním roce se bude 
čerpat vždy menší poměrná část z celkové alokace.  
 
f) popis možných zaměření projektů 

• Aktivity zaměřené na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (tvorba nových udržitelných 

pracovních míst, umístění na volná pracovní místa, zprostředkování zaměstnání, podpora 

zahájení podnikání, spolupráce lokálních partnerů na trhu práce) a jejich udržení na trhu práce 

(flexibilní formy zaměstnání, zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance, vzdělávání, 

poradenství a rekvalifikace ve výpovědi) 

• Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení 

zaměstnání a jeho udržení  

• Příprava k práci osob se zdravotním postižením  

• Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce 

• Podpora vytváření nových pracovních míst 

• Podpora umístění na uvolněná pracovní místa 

• Podpora zahájení podnikatelské činnosti 

• Profilace a targeting  

• Rekvalifikace, Řízené poradenství ke změně kvalifikace 
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• Podpora získání či obnova pracovních návyků  

• Podpora flexibilních forem zaměstnání (částečné úvazky, práce na dálku, sdílení pracovního 

místa…) 

• Ambulantní i terénní forma pracovního a kariérového poradenství  

• Prostupné zaměstnávání 

• Doprovodné služby typu dluhové poradenství, pracovně psychologické poradenství  

• Jako doprovodné aktivity: aktivity zaměřené na přípravu osob ke vstupu či návrat na trh práce  

• Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských 

činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob 

pro volbu povolání (kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného zaměstnání  

• Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (jazykové 

vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora čtenářské a numerické 

gramotnosti apod.) 

 
g) podporované cílové skupiny 

• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožen 

• Zaměstnanci 

• Uchazeči o zaměstnání 

• Zájemci o zaměstnání 

• Neaktivní osoby 

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské / rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly 

zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost po dobu mateřské / rodičovské dovolené a v 

řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce) 

• Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce splňující alespoň dvě z uvedených podmínek 

o uchazeči o zaměstnání v evidenci déle než pět měsíců 

o osoby mladší 25 let 

o osoby ve věku nad 54 let 

o osoby s nízkou úrovní kvalifikace 

o osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,  

o osoby z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí 

 
h) typy příjemců  

• Nestátní neziskové organizace 

• Příspěvkové organizace 

• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Obce dle zákona 128/200 Sb., o obcích a organizace jimi zřízené 

• Dobrovolné svazky obcí 

• MAS 

• Vzdělávací a poradenské instituce 
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• Školy a školská zařízení 

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

• Organizace zřizované krajem 

 
Typy příjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit 
 
i) absorpční kapacita 
O úrovni zaměstnanosti pojednává kapitola 2.2 v Analytické části Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014–2020. Obecně region MAS patří k regionům 
s největší nezaměstnaností v ČR, problematika zaměstnanosti je tedy důležitým tématem, které je třeba 
řešit a dlouhodobě na mě pracovat. Dobrou práci v tomto směru odvádí Úřad práce ČR - kontaktní 
pracoviště v partnerském městě Šumperk (mimo území MAS), který s MAS aktivně spolupracuje. Je tu 
však prostor pro projekty, které by jeho činnost doplňovaly a dále rozvíjely. Z komunitních 
projednávání dále vzešla potřeba vyšší motivace k návratu na trh práce, vzdělávání, vytváření 
částečných úvazků, pracovní příležitosti pro občany v předdůchodovém věku apod. Nepříjemným 
bodem je také udržitelnost podpořených osob z ÚP, kdy po skončení podpory jejich místa zanikají nebo 
jsou nahrazeni jinými nezaměstnanými občany. Na veřejných projednáváních v letech 2013-2015 MAS 
zaznamenala zájem o projekty zaměřené na zaměstnance (2) uchazeče a zájemce o práci (1) a neaktivní 
osoby (1). 
 
j) vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

• Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní vliv na horizontální princip 

• Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) – neutrální vliv na horizontální princip 

• Rovné příležitosti mužů a žen – pozitivní vliv na horizontální princip 

 

Opatření směřují k sociální inkluzi, která umožní obyvatelům regionu vytvořit rovné příležitosti na trhu. 

Projekty, které by svými výstupy vedly k diskriminaci, podpořeny nebudou. Mnoho negativních 

sociálních jevů aktuálně dopadá na ženy, v rámci preferenčních kritérií budou zvýhodněny projekty 

zaměřené na ženy. Podpora těchto projektů pozitivně napomůže rovnosti mezi ženami a muži.  

 
k) principy pro určení preferenčních kritérií  

• Zvyšování pracovních míst 

• Spolupráce mezi subjekty v regionu 

• Rovný přístup k realizaci projektů 

• Další preferenční kritéria si MAS stanoví v konkrétní výzvě. 
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l) indikátory 

Indikátor výsledku 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti (účastníci) 

20 60 

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení 
své účasti včetně OSVČ (účastníci) 

2 12 

5 01 30 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 38 40 

6 28 00 
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** 

0 5 

 
 

Indikátor výstupu 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

6 00 00 Celkový počet účastníků (osoby) 0 80 

5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 0 1 
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4.5.3.2. OPZ 2: SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Strategický cíl CLLD - 7. Efektivní sociální inkluze jako předpoklad spokojenosti obyvatel našeho 
regionu 
Specifický cíl CLLD – 7.1 Efektivní sociální inkluze 
 

Opatření Sociální inkluze: 

● rozvoj komunitní plánování sociálních služeb města Šumperka, 

● spolupráce mezi podnikateli a NNO v sociální oblasti 

● efektivní využívání evropských podpůrných fondů 

● podpora rozvoje a zvyšování dostupnosti stávajících sociálních služeb 

● rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, obcemi a podnikatelskými subjekty 

● zavedení koordinace sociálních a zdravotních služeb 

● rozvoj dobrovolnictví 

● prevence v oblasti sociálního vyloučení vůči cílovým skupinám 

● zvýšit povědomí a informovanost o poskytovatelích sociálních služeb (zmapování) 

● zvýšení odbornosti poskytovatelů služeb (kvalifikace, prohlubování a zvyšování odbornosti 

zaměstnanců), udržení kvalifikovaných pracovníků v regionu  

● dostupná ošetřovatelská péče v domácím prostředí 

● rozšíření nabídky návazných a některých služeb pro specifické cílové skupiny (alkohol, 

psychické onemocnění, duální diagnózy, …) 

● podpora pro pečující osoby a rodiny, rozvoj odlehčovacích služeb 

● podpora služeb spojených se sociálním bydlením 

● podpora komunitních center a komunitní práce 

 

a) popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ – zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 
Opatření 7.1 se přímo váže na následující aktivity OPZ: 

• Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a 

doprovodných služeb;  

• Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb 

poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce  

• Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního 

prostředí 

• Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí 

sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků  

• Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe 

a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů 
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(zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a 

ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit 

prevenci a včasnou intervenci;  

• osvětová opatření v oblasti sociálních služeb. 

 
b) popis cíle opatření  
Cílem je podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb  
poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce a činnosti komunitních 
center. 
 
 
c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 
programy  

• specifický cíl 2.3.1 OPZ 

• Analytická část – 2.8. Sociální inkluze 

• Strategická část - Oblast: Sociální služby a dostupné bydlení 

Strategický cíl č. 7: Efektivní sociální inkluze jako předpoklad spokojenosti obyvatel našeho 

regionu 

 
Provázanost na investiční projekty, které budou realizované z IROP, prioritní osa 4: Komunitně vedený 
místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, SC 2.1, které podporuje komunitní centra, 
vybavení a zázemí pro sociální služby (např. se vznikem nebo rozšířením infrastruktury zaměřené na 
sociální služby by se měla zvýšit nabídka těchto služeb a jejich lepší dostupnost v regionu). 
 
d) priority navrhovaných opatření 
Opatření bude financováno z alokované částky a z alokované částky v případně navýšení alokace. 
 
e) časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

• duben 2018 – duben 2022 
První výzvy budou probíhat po úspěšném schválení SCLLD. Celkově budou vypsány dvě výzvy, a to 
v roce 2018 a 2019. Pro první výzvu MAS plánuje alokaci 2 400 000,- Kč a realizátoři budou tuto částku 
čerpat postupně částečně v roce 2018, dále plně v letech 2019 a 2020 a dočerpání částky proběhne 
v roce 2021. Pro druhou výzvu MAS plánuje alokovat částku 2 000 000,- Kč. Čerpání této částky 
proběhne v letech 2019–2022. V první a posledním roce se bude čerpat vždy menší poměrná část 
z celkové alokace. 
 
f) popis možných zaměření projektů 

• Sociální služby (osobní asistence, odlehčovací služby, podpora samostatného bydlení, odborné 
sociální poradenství, terénní programy, sociální rehabilitace, nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, kontaktní centra, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby 
následné péče) dle zákona č. 108/2006 
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• Komunitní sociální práce s přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního 
vyloučení osob 

• Podpora komunitních center 

• Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec zákona č. 108/2006 
o Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (sociálně 

patologické jevy, kriminalita apod.). 
o Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při 

vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zj. ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče, ústavní péče, popř. jiných 
zařízení pro péči o děti a mládež) 

o sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a 

jejich rodinné příslušníky 

o sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na 

návykových látkách 

o Probační a resocializační programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími 

zařízení pro výkon trestu odnětí svobody 

o Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin (CS) 

o Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo 

k prevenci sociálního vyloučení 

o Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin 

o Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovně-

právních vztahů apod. 

o Aktivity zaměřené na podporu neformální péče, sdílené a domácí péče 

o Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného 

bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a 

bezdomovectví - preventivní, následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené 

ztrátou bydlení (aktivity zaměřené na CS) 

o Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce 

na svém území – s přímým dopadem na CS 

 

Doplňkově také vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty (nikoli 

zaměstnanci realizátora projektu) a také aktivity místních samospráv při pokrytí území sociálními 

službami a dalšími navazujícími službami a programy (koordinace sítě služeb, monitoring,..) 

 
g) podporované cílové skupiny 

• osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

• osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  

• osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky 

• osoby s kombinovanými diagnózami 

• osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  

• osoby v nebo po výkonu trestu 

• osoby opouštějící institucionální zařízení 
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• oběti trestné činnosti  

• imigranti, azylanti 

• osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

• osoby ohrožené předlužeností  

• osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

• osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

• bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

• osoby pečující o děti a jiné závislé osoby  

• rodiče samoživitelé 

• sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách a další zaměstnanci* 

 

*Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci, neformální pečovatelé a pracovníci v sociálních 

a zdravotních službách, místní samospráva, poskytovatelé a zadavatelé soc. služeb, služeb pro rodiny 

s dětmi  a jiných služeb na podporu sociálního začleňování, případně další pracovníci v přímé práci s 

klienty (cílovou skupinu Zaměstnanci si MAS blíže specifikuje ve výzvě MAS) pouze však ve vztahu 

k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně 

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

 
h) typy příjemců  

• Nestátní neziskové organizace 

• Příspěvkové organizace 

• Obce dle zákona 128/200 Sb., o obcích a organizace jimi zřízené 

• Dobrovolné svazky obcí 

• MAS 

• Vzdělávací a poradenské instituce 

• Školy a školská zařízení 

• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Organizace zřizované krajem 

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

 
U projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb  

• pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

 
Typy příjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit 
 
i) absorpční kapacita MAS  
Na území „MAS Šumperský venkov“ sociální služby poskytuje 15 zařízení, které poskytuje 15 
sociálních služeb. Na území MAS má sídlo celkem šest různých poskytovatelů sociálních služeb (v 
obcích: Sobotín, Vikýřovice, Libina) a dále jsou zde celkem čtyři „Domy s pečovatelskou službou“ (v 
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celém regionu v obcích: Nový Malín, Sobotín, Rapotín, Loučná). Z projednávání vzešla největší 
potřeba vzniku a rozvoje komunitních center, současně také zpřístupnění sociálních služeb a 
sjednocením informací týkajících se sociálních služeb na jedno místo, poradenství apod. Na veřejných 
projednáváních v letech 2013-2015 MAS zaznamenala zájem o vznik 1 komunitního centra, které by 
bylo spádově dobře dostupné pro obyvatele regionu. Kvůli komplikovanosti zařazení nových sociálních 
služeb zájem o tuto oblast značně klesl a bude záležet, na kolik reálné by byl vznik takových služeb 
v příštích letech. Zájem ze strany existujících poskytovatelů je spíše o rozvoj jejich aktuálního portfolia 
a vzdělávání nebo o rozšiřování kapacity a služeb v oblasti sociálního bydlení (Dolní Studénky, Nový 
Malín). 
 
j) vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

• Rovné příležitosti a nediskriminace – cílené zaměření na horizontální princip 

• Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) – neutrální vliv na horizontální princip 

• Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv na horizontální princip 

 

Opatření směřují k sociální inkluzi, která umožní obyvatelům regionu vytvořit rovné podmínky sociálně 

vyloučeným a osobám vyloučením ohroženým, a zamezuje tak diskriminaci.  

 
k) principy pro určení preferenčních kritérií  

• Spolupráce mezi subjekty v regionu 

• Rovný přístup k realizaci projektů 

• Počet zapojených cílových skupin 

• Kvalita projektu 

• Další preferenční kritéria si MAS stanoví v konkrétní výzvě. 

 

l) indikátory 

Indikátor výsledku 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

6 28 00  
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** 

0 20 

6 70 10 Využívání podpořených služeb (služeb) 120 180 

 
 

Indikátor výstupu 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 
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6 00 00 Celkový počet účastníků (osoby)  0 80 

6 70 01  Kapacita podpořených služeb 0 45 

5 51 02 Počet podpořených komunitních center (komunitních center) 0 2 
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4.5.3.3. OPZ 3: PRORODINNÁ OPATŘENÍ 

Strategický cíl CLLD – 6. Zvýšeni kvality vzdělání - základ budoucnosti našeho regionu 
Specifický cíl CLLD – 6.3. Podpora celoživotního vzdělávání, rekvalifikace, semináře a kurzy 
 
Opatření CLLD Celoživotní učení: 

• podpora rozvoje, příp. vzniku zázemí pro mimoškolní aktivity (sociálně aktivizační služby, 

nízkoprahové služby pro děti a mládež, sportovní a kulturní aktivity), 

• podpora mimoškolních aktivit žáků všech typů škol, spolupráce s místními spolky, 

• zvýšení a udržení kvalifikace rodičů na rodičovské dovolené a jejich zapojování do společnosti. 

 
a) popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  
Opatření se přímo váže na následující aktivity OPZ: 

• Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
 
b) popis cíle opatření   
Cílem opatření je tvorba nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům 
s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného 
úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí. 
 
c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 
programy  

• specifický cíl 2.3.1 OPZ 
• Analytická část – 2.8. Sociální inkluze 

• Strategická část - Oblast: Podpora vzdělávání 

Strategický cíl č. 6: Zvýšeni kvality vzdělání - základ budoucnosti našeho regionu 
 

Opatření se váže k IROP, prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu, SC 2.4, podobně jako v SCLLD – oblast Podpora vzdělávání, která se zabývá 
podporou mimoškolních aktivit (budovy škol se v době mimo školní výuku mohou konat mimoškolní 
aktivity, což umožňuje efektivnější využití budov; spojení kvalitní infrastruktury ve školách a 
návaznými aktivitami z OPZ, tj. doprovody, společná doprava dává příležitost zvýšit zájem o 
venkovské školy a jejich preferování před městem). Prorodinná opatření jsou také provázaná na vznik 
komunitních a nízkoprahových centrem v rámci IROP, SC 2.1 (aktivity pro děti i dospělé). 
 
d) priority navrhovaných opatření 
Opatření bude financováno z alokované částky a z alokované částky v případně navýšení alokace. 
 
e) časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

• duben 2018 – duben 2021 
První výzvy budou probíhat po úspěšném schválení SCLLD, v tomto opatření se bude jednat o jednu 
výzvu v roce 2018. Pro jednu výzvu MAS plánuje alokaci 1 590 000,- Kč. Tato částka bude čerpána 
částečně v roce 2018, dále plně v letech 2019 a 2020 a na dočerpání žadatelům umožní také rok 2021. 
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f) popis možných zaměření projektů 
• podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení – 

v době mimo školního vyučování (typu školní družiny, kluby), s možností podpory 

příměstských táborů v době školních prázdnin 

• doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

• společná doprava dětí do/ze školy a do/z příměstského tábora  

 
g) podporované cílové skupiny 

• osoby pečující o jiné závislé osoby 

• osoby pečující o malé děti 

• osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 

 
h) typy příjemců  

• Nestátní neziskové organizace 

• Příspěvkové organizace 

• Obce dle zákona 128/200 Sb., o obcích a organizace jimi zřízené 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Vzdělávací a poradenské instituce 

• Školy a školská zařízení 

• MAS 

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

 
Typy příjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit 
 
i) absorpční kapacita MAS  
Na území MAS prozatím funguje jedno rodinné centrum (Vikýřovice), které se zabývá službami pro 
maminky, rodiče a jejich děti; v regionu se těší velké oblibě. Z veřejných projednávání v letech 2013-
2015 vyplynulo, že by i v jiných částech regionu byl zájem o vznik podobných služeb (např. rodinné 
centrum apod.), neboť provozní doba mateřských a základních škol není v souladu s potřebami rodičů, 
kteří chodí do zaměstnání (zejména ráno a večer). V okrajových částech regionu tyto potřeby umocňuje 
horší dopravní spojení. Ze strany dvou poskytovatelů byl zájem o podporu příměstských táborů. 
 
j) vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

• Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální vliv na horizontální princip 

• Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) – neutrální vliv na horizontální princip 

• Rovné příležitosti mužů a žen – pozitivní vliv na horizontální princip 

 

Pozitivní vliv shledáváme u horizontálního principu rovné příležitosti mužů a žen proto, že opatření se 

zaměřuje na rodiče (zejména ženy) na mateřské dovolené. Napomáhá jim vrátit se dříve do zaměstnání 

a hledá cesty, jak pomoci od sociálního vyloučení. 
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k) principy pro určení preferenčních kritérií  
• Spolupráce mezi subjekty v regionu 

• Rovný přístup k realizaci projektů 

• Nově vytvořená kapacita 

• Další preferenční kritéria si MAS stanoví v konkrétní výzvě. 

 
l) Indikátory: 

Indikátor výsledku 

Číslo název Výchozí stav Cílový stav 

5 01 30  
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 
(osoby) 

0 2 

 
 

Indikátor výstupu 

Číslo název Výchozí stav Cílový stav 

5 01 05  
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 
práce (podniky) 

0 2 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

0 25 

6 00 00 Celkový počet účastníků 0 35 
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4.5.4 Akční plán OP ŽP 

Přehled opatření OPŽP  

Opatření  Název opatření OPŽP 
Specifický cíl 

SCLLD 
Opatření 
SCLLD 

Specifický cíl OPŽP 

OPŽP OPŽP 1: Posílení biodiverzity 1.1 Životní prostředí 4.2 Posílit biodiverzitu 

 

4.5.4.1. OPŽP 1: POSÍLENÍ BIODIVERZITY 

Strategický cíl CLLD – 1. Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se dobře 
dýchá 
Specifický cíl CLLD – 1.1. Kvalitní životní prostředí 
 
Opatření CLLD: 

• prevence a zamezení šíření invazivních druhů  

• další vzdělávání, školení, semináře a pracovní setkávání pro zájemce a podnikatele v rámci 

území Šumperského venkova i mimo něj – avšak vždy jako doprovodná činnost k likvidaci 

invazivních druhů 

 

a) popis vazby opatření na SC 4.2 „Posílit biodiverzitu“:  

Nekontrolované šíření invazivních druhů negativně ovlivňuje výskyt vzácných i běžných druhů, které 
jsou pro území regionu typické. Jejich monitoringem a regulací je možné posílit biodiverzitu v regionu. 
Opatření 1.1. Kvalitní životní prostředí se přímo vážou na následující aktivity OP ŽP: 

• prevence šířeni a omezování výskytu invazivních druhů (včetně jejich sledování, hodnoceni 

rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů), 

 

b) popis cíle opatření  
Cílem je funkční a zdravá krajina, kterou budou místní i návštěvníci regionu využívat k relaxaci. K tomu 
přispívá i systematického řešení boje s invazivními druhy a ochranou vzácných druhů, jež se na území 
regionu nachází. S účinnou a efektivní regulací a vymýcením těchto druhů nepochybně souvisí 
prevence a osvěta obyvatel území. 
 
c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 
programy  

• OP ŽP SC 4.2 „Posílit biodiverzitu“: 

• Analytická část – Životní prostředí 2.6  

• Strategická část – SC 1.1 Kvalitní životní prostředí, SC 1.4 Podpora spolků, osvěta, racionální 

přístup 

 
d) časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

2018 - 2019 

 



72 

 

 

e) popis možných zaměření projektů 
• prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů 

• likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných 

stanovišť, 

• mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách), příprava metodik 

a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů, osvěta, informování veřejnosti a 

dotčených subjektů. – tyto aktivity však nelze podpořit samostatně bez likvidace invazivních 

druhů 

• eradikace (vymýcení) popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace 

biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), 

• obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy 

je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů, 

 

f) podporované cílové skupiny 
• vlastníci a správci pozemků,  

• organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny,  

• správci povodí a správci vodních toků. 

 
Cílové území: 
• území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy 

 
g) typy příjemců  

• kraje, 

• obce, dobrovolné svazky obcí, 

• organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 

• státní podniky, státní organizace, 

• veřejné výzkumné instituce, 

• veřejnoprávní instituce, 

• příspěvkové organizace, 

• vysoké školy, školy a školská zařízení, 

• nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

• podnikatelské subjekty, 

• obchodní společnosti a družstva, 

• OSVČ. 

 
Typy příjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit 
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h) absorpční kapacita MAS  

Největší ohrožení znamenají invazivní druhy pro CHKO, kam spadají území obcí Nový Malín, 
Oskava, Hraběšice, Sobotín, Vernířovice, Loučná nad Desnou a z části pak i Velké Losiny. 
 
j) vliv opatření na naplňování horizontálních témat  

• Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní vliv na horizontální princip 

• Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) – pozitivní vliv na horizontální princip 

• Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv na horizontální princip 

 
k) principy pro určení preferenčních kritérií  

• Rovný přístup k realizaci projektů 

• Ekologická šetrnost 

• Kvalita projektu 

• Míra přispění k vyřešení problému 

 
 

i) indikátory 

Indikátory výstupu 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

4 51 01 
Počet opatření k omezení nepůvodních druhů 
(včetně mapovaní či monitoringu) 

0 2 

4 51 02 
Plocha území, kde byla provedena opatření 
(včetně mapovaní či monitoringu) proti 
nepůvodním druhům 

0 12 

 

Indikátory výsledku 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

4 57 11 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou 0 3 

 
 
j) výše podpory: 
 
Maximálně 85 % způsobilých výdajů. 
 

 

  


