
1 

 

5 Přílohy 

 

Obsah 

5 Přílohy ............................................................................................................................................. 1 

5.1 Mapa území MAS Šumperský venkov....................................................................................... 2 

5.2 Historie a zajímavosti obcí MAS Šumperský venkov ............................................................... 4 

5.3 Realizované projekty MAS Šumperský venkov ...................................................................... 18 

5.4 Popis zapojení komunity do tvorby strategie ........................................................................... 29 

5.5 Analýza rizik SCLLD .............................................................................................................. 33 

5.6 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v 

jednotlivých letech ................................................................................................................... 37 

5.7 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních 

programů/opatření EZFRV (PRV) ........................................................................................... 67 

5.8 Financování podle programů a ESI fondů................................................................................ 77 

5.9 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD (dle MPIN) .................... 78 

5.10 Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech  2016 - 2023 programového rámce OPZ . 

  .. ……………………………………………………………………………………………….99 

  

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

  



2 

 

5.1 Mapa území MAS Šumperský venkov 

 
Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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Seznam obcí MAS Šumperský venkov: 

Bludov Oskava 

Dlouhomilov Petrov nad Desnou 

Dolní Studénky Rapotín 

Hraběšice Rejchartice 

Hrabišín Sobotín 

Libina Velké Losiny 

Loučná nad Desnou Vernířovice 

Nový Malín Vikýřovice 

 

NUTS II: Střední Morava, NUTS III: Olomoucký kraj 
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5.2 Historie a zajímavosti obcí MAS Šumperský venkov 

Bludov 

Historie obce sahá k přelomu 12. a 13. století, kdy se poprvé setkáváme se jménem jejího 

zakladatele Bluda z Bludova. Nedlouho po jejím vzniku byl vystavěn bludovský hrad. Dnes je 

však rozebrán a zbyly z něj jen zlomky. Jeho sutě byly využity ke stavbě staré silnice do 

Šumperka. S historií obce jsou spjaty rody Tunklů, Žerotínů a Lichtenštejnů, které se střídaly 

v jeho vlastnictví. Původní osídlení se šířilo z horního konce obce, která je dnes památkovou 

zónou. V 19. století byl Bludov centrem českého národního života na Šumpersku. Byla zde 

postavena první česká měšťanská škola na Šumpersku. Rozvoj za první republiky přerušila 

především 2. světová válka, která si vyžádala mnoho obětí z řad bludovských občanů. 

 

 
Obrázek 1 Bludov – zámecká lípa, zámek 

Zajímavosti obce: 

• Bludovské hradisko – reliéfní zbytky rozsáhlého hradu z poloviny 13. století, který je 

považován za kolébku rodu Bludovců. 

• Bludovské lázně – založeny v roce 1929. Z hloubky 130 m zde vyvěrá pramen sírano-chlorido-

sodné vody. V lázních se léčí nemoci ledvin, močových cest, kloubový revmatismus nebo např. 

dětská obezita. 

• Bludovské zvony z let 1598 a 1599. 

• Bludovský zámek – renesanční jádro zámku pochází z 16. století, původními vlastníky byli 

Žerotínové. 

• Kostel sv. Jiří – postaven roku 1837 jako památka na starý dřevěný kostel z poloviny 4. století. 

Kostel se pyšní stropní malbou z roku 1895, která je na Moravě jedinečná. 

• Měšťanská škola – v roce 1908 byla postavena jako první měšťanská škola na Šumpersku, kde 

se vyučoval český jazyk. 

• Rozhledna Brusná – nově otevřená na konci roku 2015. 

• Rozhledna Háj – nejvýraznější vrch okraje obce. Vznikla v meziválečném období a nabízí 

okouzlující výhled na celý region i jeho sousedství. 
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• Staletá lípa – uprostřed obce, v blízkosti zámku, již více jak 700 let roste unikátní lípa 

malolistá. 

• Stavby lidové architektury – umístěny v pravděpodobně nejdříve osídlené horní části obce. 

Významné jsou statky a hospodářské usedlosti z 18. až 19. století. 

• Zámecký park z 18. století nabízí ke zhlédnutí množství vzácných druhů dřevin a rostlin. 

Součástí parku je přírodní partie gryngle s vzrostlými stromy domácího původu. Součástí areálu 

parku je muzeum místního rodáka Adolfa Kašpara. 

• Žerotínská hrobka – postavena v roce 1838 v dobách, kdy byl Bludov sídlem rodu Žerotínů. 

V roce 1842 sem byly přeneseny ostatky minimálně 13 Žerotínů tzv. „Brandýské“ větve. 

• Žerotínská hrobka – postavena v roce 1838 v dobách, kdy byl Bludov sídlem rodu Žerotínů. 

V roce 1842 sem byly přeneseny ostatky minimálně 13 Žerotínů tzv. Brandýsské větve. Hrobka 

je součástí východní části kostela sv. Jiří. 

 

Dlouhomilov 

První zmínky o obci pocházejí z roku 1356. Její název je odvozen od jména Dlůhomil.  V roce 

1960 k ní byla připojena obec Benkov. Dlouhomilov byl od nepaměti typicky zemědělskou a 

ovocnářskou lokalitou, což vyjadřuje i symbolika na obecním znaku – dva zkřížené vztyčené 

rýče mezi dvěma pětilistými jabloňovými květy. 

Zajímavosti obce: 

• Barokní farní kostel Všech svatých – dominanta obce z druhé poloviny 18. století. U kostela 

stojí kamenný kříž z 18. století, k němuž o století později přibyla empírová socha sv. Jana 

Nepomuckého. 

• Stavby lidové architektury – stavení v horní části obce jsou vesnickou památkovou zónou. 

K nejvýznamnějším patří venkovské usedlosti č. p. 5, 24, 29. 

 

Obrázek 2 Dlouhomilov - Lidová architektura, Dolní Studénky - Třemešek 
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Dolní Studénky 

Obec Dolní Studénky se v písemných pramenech poprvé objevuje již v roce 1353, tehdy ještě 

pod názvem Studenka. V držení vsi se vystřídalo několik panských rodů, z nichž 

nejvýznamnější byli páni z Lipé, Tunklové, Žerotínové nebo Bukůvkovi. V roce 1871 zde byl 

založen moderní pivovar, kde se vařilo pivo s názvem Třemešský kozel. Mezi válkami došlo 

k elektrifikaci, vybudování vodovodu a zavedení pravidelné autobusové linky do Šumperka. 

V roce 1979 byla obec přičleněna k Šumperku a znovu se osamostatnila až v roce 1990. 

Zajímavosti obce: 

• Zámek Třemešek – památka renesanční architektury z roku 1587, tehdejší sídlo rodu Bukůvků 

z Bukůvky.  Dodnes se kromě renesančního vzhledu zámku zachoval také unikátní portál 

s reliéfy majitelů manželů Bukůvkových. 

• Náhrobky Bukůvků z Bukůvky – pocházejí z období renesance. Zachycují rodové znaky, 

zajímavé detaily a příběhy. 

• Třemešské rybníky – poslední zachované rybníky velkého severomoravského komplexu, 

který patří k soustavě tunklovských rybníků z 15. století. Třemešské rybníky jsou výskytem 

mnoha živočišných a rostlinných druhů. Dřeviny na hrázích rybníků spolu se stromořadími v 

blízkosti zámků v Třemešku a v Bludově patří mezi nejstarší a nejmohutnější stromy na 

Šumpersku vůbec.  

 

 

Hraběšice 

Hraběšice vznikly jako osada dřevařů a horníků, v jejím okolí se dobývala železná ruda. V 

písemných pramenech jsou poprvé zmiňovány v roce 1569. Vesnice byla nazvána po Hrabišovi 

ze Švábenic a Úsova. Do němčiny bylo jméno obce přejato jako Rabenseifen, podle havrana 

(rabe). Částí Hraběšic byla osada a katastrální obec Krásné (do roku 1948 Šentál). Mezi 

Šumperkem a Krásným byla v osmdesátých letech vybudována vodní nádrž Krásné, která se 

spolu s okolím a samotnou osadou Krásné stala příměstskou rekreační oblastí. V roce 1976 

byly Hraběšice připojeny k Šumperku a touto integrací ztratilo Krásné postavení relativně 

samostatné části. Od roku 1990 jsou Hraběšice opět samostatnou obcí. 

Zajímavosti obce: 

• Kostel sv. Filipa a Jakuba – z první poloviny 19. století. V blízkosti kostela se nachází 

chráněná památka socha Jana Nepomuckého – památkově chráněná, barokní rustikální 

plastika z druhé poloviny 18. století. Nachází se poblíž farního kostela Sv. Filipa a Jakuba. 
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• Kamenolom poblíž osady Krásné je významným nalezištěm mnoha nerostů. 

• Vodní přehrada Krásné – vyhledávané místo ke koupání či rybolovu. 

     

Obrázek 3 Hraběšice – kostel, Přehrada Hrabišín 

 

Hrabišín 

Hrabišín vznikl v polovině 20. století, spojením čtyř historických obcí: Dolní Olešná, Horní 

Olešná, Loučky a Hrabišín. Nejstarší z nich je Dolní Olešná, jejíž písemné dokumenty jsou 

dochovány z roku 1352, nejmladší jsou Loučky. O spojení obcí bylo usilováno již od dob před 

2. světovou válkou. Definitivně byly slouženy až v roce 1949. Německý název Rabersdorf byl 

spojován s havranem (rabe), který byl zobrazen na obecní pečeti.  Hrabišín je typicky 

zemědělskou oblastí. 

Zajímavosti obce: 

• Empírová boží muka z roku 1820 – chráněná kulturní památka v osadě Dolní Olešná. 

• Přehrada Hrabišín – na přítoku říčky Loučky, slouží i jako přírodní koupaliště a je oblíbeným 

cílem procházek místních i turistů. 

  

Libina 

Vesnice je nejníže položenou a zároveň největší venkovskou obcí na Šumperku. První zmínky 

o Libině (tehdy Villa Lubna) jsou doloženy z roku 1348. Název obce je odvozen od osobního 

jména Liba a znamená „Libovou ves, lhotu, stráň“.  V 17. století byl používán přívlastek 

Německá reagující na německé osídlení této Libiny na rozdíl od sousední Moravské (od roku 

1947 Dolní) Libiny. Po odsunu německého obyvatelstva byl změněn úřední název Německé 

Libiny na Horní Libinu. Ta byla pak v roce 1960 definitivně sloučena s obcemi Dolní Libina a 

Obědné, kdy získaly svůj dnešní název Libina. 
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Obrázek 4 Libina - Bradlo, Langerova vila 

Zajímavosti obce: 

• Bradlo – nejvyšší hora Úsovské vrchoviny a zároveň státní přírodní rezervace s mohutnou 

soustavou skal a skalek. Patří k nejkrásnějším svého druhu na Moravě. Na hřbetu Bradla je 

vyhlídka, která nabízí překrásný výhled do okolí. 

• Empírová architektura z roku 1827 - dům č. p. 204. 

• Farní kostel sv. Jiří - barokní architektura z roku 1721. Součástí areálu kostela je kamenná 

socha Panny Marie a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého s atributem kříže a korpusem 

Krista v nadživotní velikosti. 

• Klacisistní Sloup se sousoším Nejsvětější trojice z roku 1796. 

• Langerova vila a mauzoleum rodiny Langerů – vila je postavena ve stylu novorenesanční 

architektury z přelomu 19. a 20. století. Mauzoleum naopak v novobarokním stylu z počátku 

20. Století. Obojí nechala vystavět rodina Langerů, která byla majitelem zdejší továrny na lněné 

zboží. 

• Sousoší Kalvárie s kamennou balustrádou – jedinečné ikonografické rokokové sousoší z 

roku 1767. 

• Tři kameny u Libiny - malebné skalní uskupení tří kamenů ve smrkovém lese dosahující 

výšky 13 metrů. Skály jsou oblíbeným cílem horolezců. Významné jsou ale i z 

geomorfologického pohledu. Zajímavé jsou drobné ledvinité agregáty hnědého goethitu 

(křemenitá hornina odolná proti zvětrávání) na stěnách některých trhlin. 

 

 

Loučná nad Desnou 

Vesnice se až do roku 1948 nazývala Vízmberk. K obci bylo připojeno několik okolních osad 

a malých obcí – Filipová, Kociánov, Kouty nad Desnou, Přemyslov a Rejhotice, společně mají 

1890 obyvatel. Obec Vízmberk byla založena v 18. století v podzámčí nově vybudovaného 

žerotínského zámku Vízmberk. V tomto období byly založeny i osady Kociánov a Filipová. 
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Nejstarší částí obce Loučná nad Desnou je osada Rejhotice, jež vznikla ve 14. století jako 

dřevorubecká a hornická obec. 

   
Obrázek 5Loučná nad Desnou - zámek, přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně 

Zajímavosti obce: 

• Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně – komplex tvoří horní (1348 m. n. m.) a dolní nádrž 

(822 m. n. m.), které jsou propojeny šachtou s podzemní elektrárnou. Přečerpávací elektrárna 

je označována jako největší technický div České republiky a pyšní se hned několika 

prvenstvími. Má největší reverzní vodní turbínu v Evropě, největší spád a instalovaný výkon 

ve vodní elektrárně. Hlavním úkolem elektrárny je vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů 

energie. Princip elektrárny je založen na přečerpávání vody z dolní nádrže do horní v období 

přebytku a naopak. 

• Zámek Loučná nad Desnou - v minulosti lovecký zámeček s dochovanými renesančními 

klenbami, založený rodem Žerotínů v 15. století. Zámek je obklopen rozlehlým anglickým 

parkem se sochami a ohradní zdí. Kvůli špatnému technickému stavu nebyl léta veřejnosti 

přístupný, v současnosti se však pracuje na jeho rekonstrukci. 

• Vyhledávaný lyžařský areál Kouty s 6sedačkovou lanovkou a s řadou běžeckých a 

sjezdových tratí. 

• Hrobka rodiny Kleinů – nachází se na místním hřbitově. Vybudována byla v druhé polovině 

19. století. Za zdobeným litinovým plotem, kolem centrální plastiky je umístěno 6 náhrobních 

desek, pod nimiž odpočívají členové významného podnikatelského rodu Kleinů. 

• Boží muka – jinak zvaný také jako Čarodějnický sloup, z roku 1883. 

• Rybářská bašta u rybníku Kocián - návštěvníci si zde mohou ryby nejen vlastnoručně chytit 

- mají možnost si je nechat i rovnou profesionálně připravit v Rybářské Baště. Její stavba 

získaly bramborovou medaili v soutěži stavba roku Olomouckého kraje 2002. 
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Nový Malín 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. Po roce 1945 došlo k vysídlení místního 

německého obyvatelstva, jejich místo zaujalo české obyvatelstvo. Mezi nimi bylo mnoho i tzv. 

volyňských Čechů přicházejících z území obsazených Sovětským svazem. V roce 1947, při 

příležitosti čtvrtého výročí vypálení Českého Malína na Volyni nacisty, byl Frankštát 

přejmenován na dnešní Nový Malín. Vesnice je ideálním výchozím bodem pro cykloturistiku 

a turistiku s jen minimálně poškozeným životním prostředím. 

   

Obrázek 6 Nový Malín – Letiště Aeroklubu Šumperk, brána venkovské usedlosti 

Zajímavosti obce: 

• Brána venkovské usedlosti domu č. p. 102 z roku 1863 je kulturní památkou 

• Galerie dřevěných soch - kreativní řešení místních, jak naložit s nakaženými stromy lipové 

aleje. Stromy nebyly zcela pokáceny, byly zbaveny pouze větví. Z kmenů pak pod rukama 

místních i vzdálenějších dřevosochařů vznikly krásné dřevěné sochy. Od roku 2013 musely být 

díky přírodním vlivům pokáceny. Sochy však nezmizely, ale byly rozmístěny na různá místa v 

obci. 

• Hradisko – archeologická oblast s nálezy z doby lužické a slovanské kultury. 

• K dalším architektonickým zajímavostem obce patří Sloup se sochou Panny Marie 

Immaculaty s reliéfy svatých nebo například Socha sv. Jana Nepomuckého 

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie – stavba renesanční architektury s barokními prvky z roku 

1705. V areálu kostela se nachází klasicistní kříž z konce 18. století. 

• Letiště Aeroklubu Šumperk – nachází se na katastrálním území obce Nový Malín. Pro 

zájemce letiště pořádá vyhlídkové lety v různých strojích nebo zážitkový balíček „Jeden den 

pilotem“. Pro odvážnější je tu možnost tandemového seskoku padákem. Pravidelně se na letišti 

konají letecké závody nebo například mezinárodní mistrovství ČR v plachtění. 

• Malínská rokle – opuštěná štola zvaná Walihloch (Vlašský důl), pozůstatek po dolování 

hledači drahých a barevných kovů. 

• Mohyla letního slunovratu - mohyla ve tvaru hradní věže se nachází na krásném místě s 

výhledem na Nový Malín a šumperskou kotlinu. 
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• Památník obětem 2. Světové války - památník 374 obětí Českého Malína na Volyni v roce 

1943. 

• Pomník Obětem 1. světové války 

• Zajímavé skalní útvary - na vrchu Volyně. Příjemné místo k procházkám a turistice jsou 

například skalní útvary U Dobré nálady, Kamenný vrch, Bílé kameny, Smrčník nebo Mrtvý 

muž z fylitu, křemenců a kvarcitů. 

 

Oskava 

Obec získala svůj název podle říčky Oskavy, jejíž jméno se pojí k starogermánským označením 

jasanového lesa. Obec vznikala postupně. První zmínka o ní pochází z roku 1358. V 13. století, 

možná i v letech před  tím – v době keltské a velkomoravské, se zde rýžovalo zlato a rozvíjelo 

železářství. V roce 1960 byly k obci připojeny obce Mostkov, Nemrlov, Bedřichov a 

Třemešek. 

   
Obrázek 7 Oskava - vodní nádrž, zřícenina hradu Rabštejn 

Zajímavosti obce: 

• Vodní nádrž Oskava – oblíbený regionální cíl k rekreaci a odpočinku. 

• Zřícenina hradu Rabštejn – zmínky o hradu pocházejí z roku 13. století. Opuštěn byl v 17. 

až 18. století a dnes je oblíbeným turistickým místem s krásnou vyhlídkou do okolí. Zachovalé 

jsou části hradeb, brány a zdiva, bašty s příkopem. Romantickou zříceninu vyhledávají jak 

turisté, tak cyklisté. Rabštejn je vyhledávaný i horolezci, které láká skalami různých náročností. 

• Pozůstatky rýžování zlata – v údolí místního potoka po levé straně silnice ve směru na 

Stříbrné Hory, přibližně 300 m od rozcestí k Bedřichovu jsou k vidění 4 m vysoké protáhlé 

sejpy podél prohlubenin. K novodobějším pozůstatkům patří rýžovnická pole s drobnými 

haldami po obvodu. 
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Petrov nad Desnou 

Obec Petrov nad Desnou je v písemných pramenech poprvé připomínána již v roce 1354, tehdy 

ještě jako osada. Obec byla v minulosti součástí Rapotína, později Sobotína a osamostatnění 

se dočkala až v roce 2010. V roce 1519 zde byl vystavěn kostel, který však po úderu blesku 

v roce 1904 zcela vyhořel a již nebyl obnoven. Významným podnikem v obci se v minulosti 

stala firma Velamos na výrobu jízdních kol, založená v roce 1932. V obci se nacházela také 

cihelna, mlýny nebo pila. 

Zajímavosti obce: 

• Kaple sv. Rocha – Roch chrání obec proti moru a je patronem obce. Je postavena v klasicistním 

stylu. 

 

Rapotín 

Obec Rapotín byla založena již ve 13. století a v jejím držení se postupně vystřídalo několik 

majitelů, například páni z Kunštátu, páni z Lipé, Tunklové a Žerotínové. Obce se v 17. století 

dotkly také známé čarodějnické procesy, kdy bylo obviněno a upáleno sedm rapotínských žen. 

Významnou událostí bylo také v roce 1829 založení skláren. Po II. světové válce byl Rapotín 

nakrátko připojen k Šumperku. 

    

 

Zajímavosti obce: 

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie – kostel vystavěný v novogotickém stylu je dílem architekta 

E. Ettmaera z roku 1874. Na jižní vnější stěně kostela je umístěna pamětní deska připomínající 

oběti I. světové války. 

• Boží muka - památkou byly vyhlášeny od roku 2007, v zahradě č. p. 56 

• Kaple svatého Michala - památka menšího charakteru z období baroka - 18. století 

Obrázek 8 Pohled na obec Rapotín, Zoopark Rapotín 
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• Kostel Nanebevzetí Panny Marie - novogotická stavba, jejíž zmínky se datují k roku 1873, 

kdy byl postaven jako náhrada tehdejšího stejnojmenného dřevěného kostelíku z 16. Století. Ve 

věži kostela jsou umístěny dva zvony o váze 900 a 450 kg z poválečného období. Chloubou 

místních jsou i velké mechanické varhany s elektrickým pohonem. 

• Sklárny - založeny v roce 1820. Muzeum Rapotínských skláren dodnes vyrábí i ručně foukané 

sklo pro speciální účely.  

• Zemědělský skanzen - součástí areálu skanzenu je Zoopark a muzeum veteránů. Zoopark se 

snaží zachovat ráz venkova, fauny a flory podhůří Jeseníků včetně bohatých kulturních tradic 

pro budoucí generace. Muzeum veteránů nabízí k vidění rukodělné výrobky, malotraktory či 

sovětský tank od konce 16. století až po období socializace. Všechny vystavené kousky jsou 

funkční a je možné si je zapůjčit.  

 

 

Rejchartice 

První písemná zmínka o Rejcharticích pochází z roku 1350 a souvisí se zbudováním místního, 

patrně původně dřevěného, kostela. Rejchartice po dlouhá léta náležely k bludovskému panství 

a jejich vznik je tedy spjat se zakladatelem slavného rodu Žerotínů Bluda z Bludova. 

Zajímavosti obce: 

• Bývalé lomy – opuštěné lomy na amfibolit a erlán, v nichž se vyskytují minerály jako granát, 

diopsid, skapolit a titanit. 

• Kostel sv. Michala - vystavěný v pozdně barokním stylu s renesančním jádrem z roku 1643 s 

vnitřním empírovým vybavením. Součástí areálu kostela je ohradní zeď z lomového kamene se 

dvěma bránami z 1. poloviny 17. století. 

• Kamenný sloup z r. 1678 
 

 

Sobotín 

Sobotín je v písemných pramenech poprvé připomínán v roce 1351. Z hlediska historie je obec 

často spojována se započetím známých čarodějnických procesů na Šumpersku v 17. století. 

Sobotín byl však významný zejména v oblasti průmyslu a těžby železné rudy, kterou zde 

poprvé těžili již Žerotínové. Obec pak proslavila zejména průmyslnická rodina Kleinů, která 

zde dlouhá léta vlastnila a provozovala železárny. 
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Zajímavosti obce: 

• Mauzoleum panského rodu Kleinů – mauzoleum si nechala vystavit podnikatelská rodina 

Kleinů v roce 1881 v historizujícím stylu. Autorem mauzolea, stojícím v přírodním parku, je 

vídeňský architekt W. S. Baumheyer. Pozoruhodná stavba byla vybudovaná k uložení ostatků 

průmyslnické rodiny Kleinů, kteří měli v Sobotíně železárny. 

• Památník počátků čarodějnických procesů – kostel Sv. Vavřince je symbolem započetí 

inkvizičních procesů v kraji. Právě zde žebračka Maryna z Vernířovic vyňala po přijímání z úst 

hostii a dala tak jasný podnět k zahájení čarodějnických procesů v losinském panství. 

• Kostel sv. Vavřince - renesanční stavba z roku 1605, s ohradní zdí z konce 18 století, se třemi 

vestavěnými edikulami a klasicistní kostnicí a márnicí. 

• Socha skřítka na Skřítku z roku 1966, jejímž autorem je sochař Jiří Jílek. 

• Zámek Sobotín s přilehlým parkem a rybníkem -  vznikl přestavbou bývalé zbrojovky v 19. 

století, je vystavěn v romantizujícím historickém pojetí. V současnosti slouží jak rekreační 

středisko a hotel. V zámeckém parku je k vidění řada exotických dřevin a rostlin. Zámecký 

rybník byl upraven jako koupaliště. 

   
Obrázek 9 Obec Sobotín, Zámek Sobotín, Mauzoleum rodu Kleinů 

 

Velké Losiny 

Založení Velkých Losin se datuje do roku 1351. Historie obce je neodlučně spjata s rodem 

Žerotínů, za jehož vlastnictví se stala významným centrem oblasti a došlo k vybudování jejích 

největších dominant. Významným mezníkem byly pro Velké Losiny známé čarodějnické 

procesy, které si vyžádaly řadu obětí, z nichž nejvíce bylo upáleno právě ve Velkých Losinách. 

Dalším významným rodem v obci byli Lichtejnštejnové, kteří se taktéž zapsali do rozvoje obce, 

především v oblasti lesnictví. Velké Losiny jsou též známy díky jedněm z nejstarších lázní na 

Moravě. 

Zajímavosti obce: 

• Zámek Velké Losiny – renesanční třípatrový zámek s uzavřeným nádvořím je unikátní 

zejména arkádami, sgrafitovou výzdobou a původními žerotínskými sbírkami s cennými 
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obrazy. V zámku při čarodějnických procesech zasedal inkviziční tribunál. K zámku přiléhá 

krásný anglický park. 

• Ruční papírna a muzeum ručního papíru - ruční papírnu nechal ve Velkých Losinách 

zbudovat rod Žerotínů. Budovy papírny jsou pozdně barokní až klasicistní. Papírna je jedním 

z posledních podniků na výrobu ručního papíru tohoto druhu v celé Evropě. Součástí areálu 

ruční papírny je i muzeum, papír se zde vyrábí ručně dodnes. Památka aspiruje na památku 

UNESCO. V minulých letech získala ocenění jako nejoblíbenější a nejnavštěvovanější památka 

od agentury CzechTourism, nebo třeba portálem Kudy z nudy. 

• Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově – dřevěný kostelík ze 17. Století je pozoruhodný 

nejen dřevěnými částmi stavby, ale i krásnými obrazy, kazetovým stropem, klenbou i zdobením 

stěn. Zachoval se i původní zvon. 

• Termální lázně Velké Losiny – lázně se sirnými prameny, jedny z nejstarších na Moravě. 

Koncem roku 2015 zde na místě dřívějšího venkovního termálního koupaliště s léčivou vodou 

vyrostl Termální park se spoustou procedur, zábavy a atrakcí (viz kapitola Lázeňský a léčebný 

cestovní ruch). V areálu lázní je umístěna kaple sv. Kříže z roku 1715. 

• Bývalá žerotínská sýpka - monumentální barokní hospodářská stavba z poloviny 18. století s 

barokní sochou sv. Floriána, která sýpku chrání před požárem, dnes se zde prodává archivní 

víno a ovoce. 

• Dřevěný kříž u cesty na Žárovou - připomínka čarodějnických procesů, které se na tomto 

území odehrávaly. 

• Farní kostel sv. Jana Křtitele – z roku 1600-1603, pozdně renesanční stavba s pozdně 

gotickou věží. V roce1725 k němu byla přistavěna barokní kaple Žerotínů. Uvnitř kostela je 

k vidění cenná křížová cesta od F. A. Sebastiho z období kolem roku 1784. 

• Světoznámé naleziště chrysoberylu – v polní trati Rasovna v místní části Maršíkov se nachází 

světoznámé naleziště tohoto nerostu. V roce 1820 byl v těchto místech nalezen vůbec poprvé 

v rámci celé Evropy. 

• Dřevěný kostelík z roku 1611 v části Žárová, zasvěcený sv. Martinovi. 

Obrázek 10 Velké Losiny - ruční papírna a muzeum ručního papíru, Maršíkov, zámek  
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Vernířovice 

První zmínky o obci Vernířovice jsou z konce 16. století. Také Vernířovic se dotkly 

čarodějnické procesy, kdy první z obětí byly právě obyvatelky Vernířovic. Obec byla zejména 

v 19. století významným centrem lesnictví, neboť zde sídlil lesní úřad pro celé panství. 

    
Obrázek 11 Vernířovice – kostel sv. Matouše, osada Švagrov  

Zajímavosti obce: 

• osada Švagrov – středisko ekologické výchovy a volného času. V roce 2014 opět otevřena 

dětem a mládeži, pro které jsou zde pořádány akce s ekologickou a environmentální tématikou. 

Součástí osady je moderní informační centrum, lesní učebna nebo například art-dílna.  V celém 

Olomouckém kraji je možné najít pouze 3 zařízení s podobným zaměřením. Osada Švagrov je 

výchozím bodem lesní ekostezky Švagrov.  

• Boží muka 

• Kostel sv. Matouše - postaven v roce 1776, u kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého - 

památka chráněná zákonem.  

• Dančí farma 

• památná lípa u Ztraceného potoka - lípa stará 400 - 500 let s obvodem kmene 843 cm. 

• Památník čarodějnických procesů - na návsi před kostelem připomíná, že právě z Vernířovic 

pocházela první obviněná žena z čarodějnictví. 

• Přírodní rezervace Bučina - pralesní porost buku, jedinečná lokalita mravenců. 

• Zadní Hutisko - přírodní památka v těsné blízkosti obce v údolí říčky Merty. Nachází se zde 

druhé největší krupníkvé těleso v ČR.  
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Vikýřovice 

V písemných pramenech se obec vyskytuje poprvé v roce 1391. Obec drželi postupně 

Žerotínové i Lichtenštejnové. Vikýřovice byly také v minulosti připojeny nejprve k Rapotínu, 

později k Šumperku. Velký rozmach přineslo obci období 1. republiky, kdy se v obci nacházela 

tkalcovna lnu, výrobna likérů a továrna na výrobu cementářského zboží. 

Zajímavosti obce: 

• Muzeum silnic – jediné svého druhu v České republice v gesci Správy silnic Olomouckého 

kraje. 

• Renesanční tvrz - obvodové zdi tvrze jsou více než metr silné a dle arkád s renesančními prvky 

je předpokládá, že vznikly v 16. století.  Od počátku v objektu sídlili Lichtenštejnové, kteří zde 

měli správu vikýřovického revíru. 

• Zámeček - Viereckova vila ERNA - pojmenovaná po dceři majitele stavby je zajímavou 

novorenesanční architekturou s prvky francouzského stavitelství. Zámeček je zasazen do 

parčíku, který umocňuje výraz stavby. Od roku 1953 v zámečku sídlí obecní mateřská škola. 

• v roce 2010 získala obec titul Vesnice roku v Olomouckém kraji. 

 

     

  
Obrázek 12 Vikýřovice - Zámeček, Muzeum silnic 
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5.3 Realizované projekty MAS Šumperský venkov 

Tab. 1 Projekty realizované MAS Šumperský venkov, z. s  

Název 

projektu 
Žadatel 

Kategorie 

žádosti 

Proplacená 

dotace 
Popis realizace 

Rekonstrukce 

fasády věže 

kostela 

Narození P. 

Marie v Novém 

Malíně 

Římskokatolická 

farnost Nový 

Malín 

NNO 527 855 

Došlo k otlučení omítek vně korunních říms. Bylo 

očištěno stávající zdivo tlakovou vodou od prachu a 

nečistot, bylo provedeno očištění a grafitový nátěr 

stávajících mříží a proběhly restaurátorské práce na 1 

ks parapetu hlavní věže a 1 ks hlavního (vstupního) 

portálu a oplechování stříšky nad hlavním portálem. 

Byla provedena oprava 4 ks oken věže vč. nátěrů a 

podkladních parapetních desek. Byly pořízeny a 

osazeny ozdoby profilu nadokenní římsy v počtu 4 ks 

a nadpražní římsy (1 ks).  Byla provedena obnova 

ciferníků věžních hodin v počtu 3ks. Následně byl 

nanesen sanační omítkový systém na hlavní věž 

kostela o výměře 784 m2. 

Kulturní sál 

Dolní Studénky 

Společenský 

život ve 

Studénkách, o. s. 

NNO 463 101 

Předmětem projektu byla rekonstrukce kulturního 

sálu v Dolních Studénkách, v rámci které byla 

vyměněna okna, zbroušena a napastována parketová 

podlaha, vyměněno osvětlení a elektroinstalace, 

natřeno zábradlí, instalovány plynové ohřívače 

vzduchu a v neposlední řadě pořízeny nové stoly a 

židle. 

Stavební 

úpravy kostela 

sv. Jana 

Křtitele -

bezbariérové 

sociální 

zařízení. 

Římskokatolická 

farnost Velké 

Losiny 

NNO 448 769 

Náplní projektu jsou stavební úpravy nevyužitých 

prostor pod oratoří kostela. Současně zde byla 

vybudována úklidová místnost a bezbariérové 

sociální zařízení.  

Úprava 

stávajících 

ostatních ploch 

pro výuku 

jízdy na koních 

a hipoterapii 

TJ-Sdružení 

chovatelů a 

přátel koní 

Sobotín, o. s. 

NNO 448 154 

V rámci projektu byla provedena úprava stávající 

plochy pro výuku jízdy na koních v Sobotíně a 

vybudovala se tak kvalitní venkovní jízdárna. Došlo 

k výsadbě zeleně pro estetičtější vzhled, osvětlení 

plochy pro využití i ve večerních hodinách. Pořízené 

pomůcky a materiály slouží ke kvalitnímu a 

bezpečnému výcviku a vožení na koních. 
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Penzion na 

farmě 
Jan Jančík SS 444 000 

Realizací projektu došlo ke změně užívání podkroví na 

ubytování. Byla provedena rekonstrukce: vestavba do 

podkroví 2.NP, bourací práce, stavební práce, oddělení 

podkroví od hospodářské budovy, konstrukce vikýřů z 

dřevěných hranolů osazena do stávající krokve, 

doplněno zateplení a zaklopeno SDK deskami, 

napojení nového pláště vikýřů a stávajícího pláště, 

nová střešní krytina, nová okna, nové dveře, nové 

příčky budou s SDK desek se zvukovou izolací, nové 

omítky, nátěry, nová hygienická zařízení s keramickým 

obkladem, nové venkovní schodiště, zastřešení 

nádvoří, vnější omítky, stavební úpravy 1.NP, 

vodoinstalace, elektroinstalace, vytápění. Dále byla 

položena krytina cca 130 m2, podlaha 8m2, obklady 

45m2, omítky 70m2. Dále budou usazena nová okna 5 

ks, dveře 8 ks a posuvné dveře 3 ks. Projekt umožní 

pořízení vybavení: postele, noční stolky, lampičky, 

komody, konferenční stolky, věšáky, matrace, 

sprchové kouty, WC, umyvadla, radiátory, bojler. 

Autobusové 

zastávky a 

doprovodná 

infrastruktura 

v místní části 

Králec 

Obec Dolní 

Studénky 
VS 440 001 

Byly vybudovány 2 autobusové zastávky včetně 

vydláždění plochy zastávek zámkovou dlažbou včetně 

podkladu, obrub. Dále vybudování dešťové kanalizace, 

vybudování dvou míst k přecházení a svislého 

dopravního značení. 

V údolí se 

nenudíme 

Spolek pro děti a 

mládež - SOL 
NNO 439 804 

Projekt řeší vnitřní vybavení víceúčelového sálu na 

faře v Sobotíně a pořízení vybavení k venkovním 

akcím, které bude sloužit nejen pro potřeby Spolek pro 

děti a mládež - SOL, ale také pro potřeby dalších 

subjektů v obcích údolí Desné. Došlo k vybavení 

víceúčelové místnosti na faře v Sobotíně a k zakoupení 

vybavení, které využívají všechny subjekty ležící na 

území MAS ke kulturním, církevním i sportovním 

aktivitám (zahradní altán, skákací hrad, florbalové 

mantinely). 

Přístavba 

sociálního 

zařízení 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů Dolní 

Libina 

NNO 425 945 

V rámci projektu bude vybudováno nové sociálního 

zařízení v současné hospodářské budově. Tyto prostory 

budou sloužit jako zázemí pro pořadí různých akcí. 

Díky projektu bude vybudováno WC pro muže a ženy, 

včetně umyvadel, dále bude vystavěna spojovací 

chodba a WC pro invalidy.  
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Revitalizace 

veřejného 

prostranství 

Obce Dolní 

Studénky 

Obec Dolní 

Studénky 
VS 418 798 

Realizace projektu umožnila vydláždění části 

veřejného prostranství zámkovou dlažbou, vybudování 

závlahového systému, zatravnění a výsadbu stromů, 

výstavbu dřevěné pergoly a nákup obslužných stánků. 

Revitalizace 

veřejného 

prostranství a 

výsadba 

veřejné zeleně - 

park pro rodiče 

s dětmi 

Obec Nový 

Malín 
VS 416 815 

Realizací tohoto projektu dojde k vybudování jednoho 

veřejného prostranství - upraveného parku pro rodiče s 

dětmi, i celou širokou veřejnost, slouží k trávení 

volného času a snížení patologických jevů v obci. 

Zdravé učení - 

výukový altán a 

cvičební 

pomůcky pro 

ZŠ Nový Malín 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Nový Malín, 

příspěvková 

organizace 

NNO 412 042 

Realizace projektu umožnila postavit dřevěný altán v 

areálu ZŠ Nový Malín sloužící pro výuku dětí prvního 

i druhé stupně jako venkovní učebna. Zároveň byly 

pořízeny cvičební pomůcky pro správné držení těla. 

"Krásné hřiště, 

zdravá 

mládež!" 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Dolní Studénky, 

okres Šumperk, 

příspěvková 

organizace 

NNO 410 443 

V rámci projektu bylo provedeno: stržení drnu v ploše 

312 m2, úprava plochy včetně zemních prací, drenáže, 

štěrkové podkladní vrstvy, osazení obrubníků do 

betonového lože včetně podsypu, položení umělého 

povrch 20 mm trávník s SI vsypem včetně lajnování. 

Dále byl zakoupen koš na streetball s konstrukcí, deska 

s obroučkou a síťkou, byly vybudovány základy pro 

sloupky na volejbal, nohejbal a soft tenis a byly 

pořízeny sloupky na volejbal, nohejbal a soft tenis, 

branky 3 x 2 m, 2 x vestavěná kopaná. 

Vikýřovice- 

hřiště na ul. 

Okružní 

Obec 

Vikýřovice 
VS 384 477 

Díky realizaci projektu došlo k modernizaci stávajícího 

hřiště na míčové hry s pískovým povrchem ve 

Vikýřovicích. Hřiště je odvodněno drenážními 

šachtami a pokryto umělým povrchem.  

KINO NA VSI 

- MOBILNÍ 

LETNÍ KINO 

PRO 

ŠUMPERSKÝ 

VENKOV 

Film For People, 

o. s. 
NNO 381 915 

Díky projektu Kino na vsi bylo pořízeno mobilní 

nafukovací plátno 10 m x 5 m, které je možno 

naistalovat během pouhých 2 hodin, dále se pořídila 

zvuková aparatura, počítač s dataprojektorem 

doplněným o speciální optiku a plastové židličky, které 

jsou pro filmová představení dostatečně komfortní a 

zároveň mobilní a skladné. 
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Stavební 

úpravy 

chodníku k 

nádraží ČD 

Libina 

Obec Libina VS 370 821 

V rámci projektu došlo k dokončení opravy stávající 

komunikace pro pěší - chodníku k nádraží ČD, který 

sloužení pro spojení obce Libina s odlehlým vlakovým 

nádražím a současně jako turisticky značená cesta. 

Chodník byl rozebrán a ve stejné trase byl položen ze 

stávajícího materiálu. Zábradlí bylo demontováno, 

narovnáno, natřeno a instalováno. 

Bezdrátový 

systém - rozvod 

místního 

rozhlasu v 

Bludově 

Obec Bludov VS 369 472 

Projekt zahrnuje dodávku a montáž bezdrátového 

místního rozhlasu ve středu obce a v západní a jižní 

části obce Bludov. 

Obnova 

vnitřního 

oplocení a 

údržba 

"kuchyňské 

zahrady" v 

zámeckém 

parku v Loučné 

nad Desnou 

Obec Loučná 

nad Desnou 
VS 367 604 

Realizace oplocení záhonů kolem dvou kašen a dvou 

branek a zakoupení techniky pro údržbu veřejné zeleně 

v části zámeckého parku „kuchyňská zahrada“, a to 

zahradního traktoru a plotostřihu. 

Zkvalitnění 

hasičského 

areálu, 

kulturního 

centra obce 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů Hrabišín 

NNO 340 000 

Cílem projektu bylo zkvalitnit kulturně-sportovní areál 

v Hrabišíně a rozšířit jeho využití. Areál byl doplněn o 

zábavné prvky pro využití volného času rodičů s dětmi, 

včetně osazení laviček pro odpočinek a relaxaci. Dále 

bylo vybudováno oplocení pro zabezpečení areálu a 

byla zakoupena potřebná technika pro jeho údržbu. 

Také došlo k rekonstrukci zastaralého osvětlení včetně 

elektrické přípojky. 

"Ať nám to 

lépe tancuje" - 

rekonstrukce 

podlahy v 

Kulturním 

domě v 

Bludově 

Obec Bludov VS 324 823 

Projektem byla provedena rekonstrukce podlahy 

hlavního sálu, kdy stávající dožité parkety byly 

zdemontovány, byla provedena izolace proti vodě a   

položeny nové dubové parkety. Nový povrch byl 

ošetřen konzervačním prostředkem. 
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Nová 

společenská 

místnost v 

budově OÚ 

Petrov nad 

Desnou 

Obec Petrov nad 

Desnou 
VS 321 054 

Díky projektu byla v budově OÚ v Petrově nad Desnou 

vybudována nová společenská. Místnost je využívána 

pro aktivity Obce - např. konání veřejných 

zastupitelstev, vítání občánků, školní akce apod. Dále 

je nabízena neziskovým organizacím a spolkům pro 

jejich aktivity, setkávání, besedy; prostory je možno 

využít i pro příležitostné pořádání výstav nebo některé 

sportovní aktivity. 

"POHÁDKA O 

ŠÍPKOVÉ 

RŮŽENCE" 

aneb 

rekonstrukce 

fary v Bludově. 

Římskokatolická 

farnost Bludov 
NNO 319 540 

Díky projektu prošel objekt fary v Bludově 

rekonstrukcí. Úpravou části topení, výměnou oken a 

dveří a opravou podlah došlo k vytvoření nových 

prostor pro setkávání, vzdělávání a modlitbu. Současně 

zde vyrostla farní knihovna s náboženskou i běžnou 

literaturou. 

Oprava 

dřevěného 

kostela sv. 

Michaela v 

Maršíkově 

Obec Velké 

Losiny 
VS 315 360 

Kostel sv. Michaela v Maršíkově je cennou renesanční 

roubenou stavbou z roku 1609. V rámci projektu byla 

provedena demontáž a oprava poškozených podlah a 

lavic, vč. výměny podkladové vrstvy a montáže 

nových a opravených konstrukcí, dále došlo k 

impregnačnímu nátěru štítu, pořízení venkovního 

mobiliáře a údržbě zeleně. Součástí projektu byla také 

výměna konopného lana ke zvonu kostela. 

Oprava místní 

komunikace v 

obci 

Dlouhomilov 

Obec 

Dlouhomilov 
VS 305 513 

Byla opravena místní komunikace v katastrálním 

území obce Dlouhomilov, která byla před opravou ve 

velice nevyhovujícím stavu. 

Rekonstrukce 

prostor 

kosmetiky a 

kadeřnictví 

Helena Veselá SS 297 472 

Realizace projektu spočívala ve výměně tří výloh, 

vstupních dveří, dveří na rampu a sedmi oken v zadní 

části za plastová, vakuovaná okna a dveře, včetně 

zapravení. Dále v celém objektu bylo provedeno 

snížení stropu minerálními podhledy se zabudovaným 

osvětlením pro lepší prosvětlení prostor. Stropy byly 

zaizolovány 20cm izolace nad současnou konstrukci 

dřevotřískového stropu v kovovém rámu. Provozovna 

byla vybavena dvěma WC pro zákazníky a personál. 

Stávající vytápění objektu krbovými kamny s 

teplovodním rozvodem, bylo doplněno o akumulační 

nádrž 500l, se solárním ohřevem teplé vody, s dvěma 

kolektory umístěnými na střeše objektu.  
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Inovace 

provozu 

autoservisu 

Kašpar 

Rapotín 

Jaromír Kašpar SS 274 200 

Předmětem projektu bylo pořízení nového 

čtyřsloupového elektrohydraulického zvedáku pro 

měření geometrie s hydraulickým přízdvihem. Druhou 

částí byla realizace úsporných opatření na budově 

servisu – jednalo se o výměnu garážových vrat a 

výměnu oken.  

Stavební 

úpravy 

chodníku k 

nádraží ČD 

Libina 

Obec Libina VS 270 000 

Rekonstrukce stávajícího dlážděného chodníku z 

drobných dlažebních žulových kostek do kamenných 

obrubníků v délce 195 m v k. ú. Horní Libina. 

Vybudování 2 

buněk 

veřejných WC 

s přístřeškem v 

centru lázeňské 

obce Velké 

Losiny a u 

Areálu zdraví 

Obec Velké 

Losiny 
VS 250 032 

V rámci projektu byly pořízeny 2 nové buňky 

veřejného WC s dřevěným zastřešením s PVC 

krytinou. Každá buňka obsahuje 2 samostatné WC, 

které jsou napojeny na vodovod a splaškovou 

kanalizaci. 

Dětské hřiště v 

Hraběšicích 
Obec Hraběšice VS 243 000 

 V rámci projektu bylo současné travnaté hřiště 

osazeno herními prvky (klouzačka, houpačky, 

pískoviště apod.), byly by vybudovány kůly na 

uchycení volejbalové sítě, lavičky, zakoupeny dvě 

fotbalové branky a vybudována síť proti padání balónů 

na silnici. 

Rozšíření 

služeb zimní 

údržby 

komunikací a 

sklizňových 

prací 

prováděných 

externím 

odběratelům 

Zdeněk Hubáček SS 238 905 

V rámci projektu byla pořízena čelní hydraulika, 

využitelná pro snadnější manipulaci s různými 

materiály a plošinový dvouosý přívěs, který slouží k 

přepravě nákladu např. balíků slámy. Dále byla 

pořízená šípová radlice, která bude využita v zimě při 

zimní údržbě komunikací. 

Inovace části 

pekařství 

Pekařství 

Šimbera, s.r.o. 
SS 237 209 

Projekt byl zaměřen na modernizaci Pekařství Šimbera 

v Libině. Byla zakoupena 3 etážová pec se 

zapařováním, která je vhodná i na jemné pečivo. Byla 

provedena estetizace exteriéru pekárny, interiér byl 

doplněn o skleněnou vitrínu, policové regály a prodejní 

pult. 
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Pořízení 

překážek pro 

požární sport a 

mobilního 

zázemí pro 

diváky, 

pořadatele a 

soutěžící 

SH ČMS - 

Okresní sdružení 

hasičů Šumperk 

NNO 227 472 

V rámci projektu byly pořízeny překážky pro požární 

sport (bariéry, kladiny, tunely CTIF a žebříkové stěny) 

a mobilní zázemí pro diváky, pořadatele a soutěžící 

(stany a zahradní sety). 

Pořízení 

lesnické 

techniky a 

turistického 

značení pro 

navigaci k 

pohádkovému 

lesu v Koutech 

nad Desnou 

Obec Loučná 

nad Desnou 
VS 217 000 

Projekt obsahuje zakoupení 1 ks štěpkovače a 3 ks 

křovinořezu pro obnovu a výchovu lesních porostů a 

realizaci turistického značení k pohádkovému lesa, jež 

zahrnuje 4 turistická zastavení s infotabulí. 

Autobusové 

zastávky - 

výměna 

poškozených 

Obec Oskava VS 215 219 

Došlo k výměně 3 ks autobusových zastávek, umístění 

3 ks vývěsních tabulí (š – 1 m, v - 0,5 m), 3ks 

odpadkových košů a 3 lavice v prostorách 

autobusových zastávek. Byla zpevněna plocha o 

výměře cca 15 m2 u každé autobusové zastávky. Nové 

autobusové zastávky byly vyrobeny ze dřeva. 

Zvýšení 

výrobní 

kapacity 

rodinného 

pivovaru 

Bravůr 

František Halaxa SS 201 990 

Smyslem projektu bylo rozšíření výrobní kapacity 

rodinného pivovaru Bravůr v Loučné nad Desnou, 

zejména kapacity technologického procesu ležení a 

zrání piva. K tomuto účelu byl pořízen 500 litrový 

ležácký tank, 8 ks 100 litrových ležáckých kegů, 

mačkadlo na slad, mladinové pumpy, 10 ks 30 l a 3 ks 

10 l kegů. 

Oprava fasády 

Kulturního 

domu v 

Rejcharticích u 

Šumperka, 

vybavení sálu a 

multifunkční 

klubovny. 

Obec 

Rejchartice 
VS 188 907 

V rámci projektu byla opravena fasáda Kulturního 

domu v Rejcharticích a byla opravena část římsy. 

Došlo k dovybavením sálu Kulturního domu a nově 

zřízené multifunkční klubovny o nové stoly, židle, 

žaluzie, nábytek a digitální projektor. 
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Rozšíření 

služeb 

pěstitelské 

pálenice o 

nabídku 

sudových vín a 

jiných 

regionálně 

tradičních 

produktů 

Radek Stloukal SS 188 001 

Realizace projektu umožnila vybudování parkoviště 

pro zákazníky, výměnu podlah 13,8m, opravu omítek 

109 m, výměna elektroinstalace, provedení vedení a 

umístění radiátorů, odpady, dvoudřez 1 ks, umyvadlo 1 

ks, výplně otvorů provozovny 6ks, pořízení počítače, 

výměna WC zařízení 2ks, průtokový ohřívač 1ks. 

PETROVSKÉ 

STUDÁNKY 

Obnova 

kulturního 

dědictví údolí 

Desné 

NNO 182 700 

Projekt je zaměřen na vybudování nové naučné stezky 

v dolní části obce Petrov nad Desnou, jež spojuje čtyři 

studánky a upozorňuje na výskyt vzácných druhů 

orchidejí a kapradin. Součástí projektu je rovněž 

pořízení nových laviček a tzv. piknikových sad. Na 

trase dlouhé přes 9 km tak vznikla i nová jednoduchá 

odpočívadla, na kterých si turisté mohou vychutnat 

nádherné výhledy na okolní hory. 

Oprava střechy 

kostela sv. 

Mikuláše v 

osadě 

Mladoňov, obec 

Nový Malín 

Římskokatolická 

farnost Libina 
NNO 181 794 

Realizací projektu byla provedena oprava a sanace 

krovu, včetně ošetření nátěrem proti hmyzu, 

dřevokazným houbám a plísním. Následně byla 

položena nová střešní krytina, a to břidlice, která lépe 

vyhovuje daným podmínkám i rázu krajiny. 

Poskytování 

technických 

služeb 

Zdeněk Hubáček SS 181 100 

Projekt umožnil pořídit velmi výkonný malotraktoru, 

který je dovybaven sběracím košem, předním i zadním 

závěsem sloužícím pro využití přídavného nářadí jako 

např. rozmetadlo hnojiv a posypového materiálu. 

Kromě rozmetadla byl dále pořízen provzdušňovač 

trávníků, křovinořez, sněhová radlice a sklápěcí přívěs, 

který slouží pro převoz samotného malotraktoru a 

odvoz rostlinných zbytků, radlice na sníh apod. 
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Obnova fasády, 

zřízení archivu 

OÚ a zřízení 

zázemí JSDHO 

v budově 

Obecního 

úřadu 

Vernířovice 

Obec 

Vernířovice 
VS 151 859 

Byla provedena obnova fasády, a to odstraněním 

stávající omítky a provedení nové nezateplené fasády 

140 m2 s osazením 2 dřevěných oken. Při obnově 

fasády byla provedena demontáž stávající okapové 

dlažby, po dokončení obnovy fasády došlo ke 

zhutněného podkladu ze štěrkodrti a zpětnému 

položení dlažby do pískového lože. Dále se uskutečnil 

nákup 6 regálů spisové služby archívu. Osazení 1 

dřevěných uzamykatelných dveří a pořízení 4 šatních 

dvouskříní do šatny JSDHO. Dále došlo k výměně 3 m 

odpadní trouby a pořízení litinového lapače střešních 

splavenin. 

Obnova 3 ks 

autobusových 

zastávek v obci 

Sobotín 

Obec Sobotín VS 147 651 

Došlo k výměně 3 ks stávajících plechových zastávek 

za zastávky ze dřeva, dále došlo k výměně cca 96 m2 

starých betonových dlaždic za zámeckou dlažbu o 

ploše za cca 96 m2. 

Molo u 

zámeckého 

rybníka v 

zámeckém 

parku v Loučné 

nad Desnou 

Obec Loučná 

nad Desnou 
VS 140 713 

Realizace projektu umožnila postavení mola na rybníce 

a vytvoření bezpečného vyhlídkového a 

odpočinkového místa pro návštěvníky v zámeckém 

parku v Loučné nad Desnou. 

"Tvořivou 

prací ke 

komunikaci a 

sblížení občanů 

všech věkových 

skupin" - 

zařízení 

keramické 

dílny 

ŽENY 

SOBOTÍNA, o. 

s. 

NNO 125 279 

Realizací projektu došlo vytvoření keramické dílny 

v Sobotíně. Součástí dílny je pec, odkalovač pod dřez, 

velký dvojdřez včetně příslušenství, pracovní stůl 

s židlemi, regály, plastové nádoby a dózy, formičky a 

další pomůcky nezbytné pro keramickou tvorbu. 

Pořízení 

techniky pro 

zimní a letní 

služby v 

Loučné nad 

Desnou 

PAR-INVEST, 

v.o.s. 
SS 120 000 

Nákup techniky s parametry profesionální techniky pro 

zimní a letní údržbu. 1 traktor kolový Mitsubishi MTX 

28 (pořízen bez dotace) s čelním nakladačem, 1 

dvoububnová rotační sekačka 135 + náhon. 



27 

 

Pořízení 

technologie na 

úklid 

komunikací a 

zařízení na 

drcení větví 

David Tempír SS 98 040 

V rámci projektu byla pořízena technologie, která 

umožní odklízení sněhu ze silnic a na jaře zajistí úklid 

posypového materiálu ze silnic.  Pořízen byl traktorový 

zametač, kartáče válcové, kartáče válcové 

kombinované a drtič větví za traktor s pravoúhlou 

převodovkou. 

Rozšíření 

služeb 

kosmetického 

salónu 

Vladimíra 

Ryšavková 
SS 72 000 

V rámci projektu bylo pořízeno elektrické kosmetické 

polohovací křeslo a kosmetická věž s příslušenstvím - 

kosmetický masážní přístroj včetně příslušenství. 

Pořízení nářadí 

a vybavení pro 

stolařskou 

dílnu 

Jan Klimeš SS 63 471 

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení stolařské 

dílny: excentrická bruska 1ks, hoblík 1ks, pokosová 

pila 1ks, 4 dílná sada dlát, stolařské svěrky 14 ks, 

schůdky 4 ks, žebřík 1ks, akumulátorový šroubovák 

1ks, motorová pila 1ks, bubnový naviják 1ks, vodní 

váha 3ks, ponorná pila 1ks včetně příslušenství (svěrky 

2ks), pásová bruska 1 ks. 

Modernizace 

vybavení 

kadeřnictví 

Jana Řoutilová SS 60 000 

V rámci projektu bylo pořízeno 2x křesla,1x 

konferenční stůl, 1x mycí box , 1x hydraulické křeslo, 

1x stříhací obsluha, skřínka závěsná s policí, závěsná 

skřínka, 1x kadeřnická sušící helma na rameni , 1x 

vozík na nářadí, 1x prádelní skříňka, 1x police na zeď, 

1x dvoumístná pohovka, 1x kadeřnické nůžky, 1x 

nůžky efilační, 1x žehlička na vlasy, 1x stříhací strojek, 

1x kadeřnický fén 

Rodinné 

centrum 

Vikýrek 

Přátelé 

KOPRETIN  

o .s. Vikýřovice 

NNO 44 880 

Hlavním cílem projektu je rozšíření činnosti 

Mateřského centra na Rodinné centrum Vikýrek a 

zvýšení kvality jeho nabídky volnočasových aktivit pro 

rodiče s dětmi na území MAS Šumperský venkov. 

Bylo pořízeno vybavení herny a atrakce jako 

molitanové stavebnice, hračky, knížky a další pomůcky 

pro vedení kroužků v herně.  
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Pořízení nářadí 

a vybavení 
Martin Ficek SS 42 000 

V rámci projektu bylo pořízeno, 1x presovací mašina 

včetně 4 lisovacích čelistí, 1x plnící pumpa, 1x řezací 

kolečko na měď aku, 1x křížový laser, 1x sada 

akumulátorové vrtačky (vrtačka, 2xzdroj, nabíječka), 

1x vysavač průmyslový, 1x refraktometr, 1x tablet 

včetně klávesnice a adaptéru pro nabíjení v autě (pro 

práci v terénu) 

Pořízení 

lesnické 

techniky v obci 

Dlouhomilov 

Obec 

Dlouhomilov 
VS 29 941 

V rámci dotace obec Dlouhomilov pořídila 3 

křovinořezy a jednu řetězovou pilu. 

 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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5.4 Popis zapojení komunity do tvorby strategie 

Integrovaná strategie místního rozvoje (SCLLD) území MAS Šumperský venkov, z. s. je 

komplexní dokument, který vznikl na základě dlouhodobé koncentrace informací z celého regionu. 

Zapojit se měli možnost všichni obyvatelé bez rozdílu, zástupci odborné i laické veřejnosti z území 

regionu MAS Šumperský venkov. 

 

„V našem regionu, otevřeném novým myšlenkám a podnětům, dostáváme my, jeho obyvatelé, 

prostor a jedinečnou příležitost pro vlastní seberealizaci. Jsme to my, kdo stojíme ve středu veškerého 

dění regionu. Vezměme do rukou štětec a barvy a malujme vlastní obraz regionu, takový, který bude 

zcela odpovídat našim představám a snům…“ 

…žijeme otevřeně a upřímně 

Kvalitní a realizovatelný strategický dokument pro region nelze zpracovat bez součinnosti jeho 

obyvatel, a tedy těch, kterých se problematika jednotlivých oblastí přímo dotýká. Cílem tedy bylo do 

procesu tvorby SCLLD zapojit co možná nejširší spektrum místních a vzbudit v nich zájem zapojit se 

do její tvorby, což mnohdy nebylo zrovna jednoduché.  

Počátky přípravy na jejich zapojení a osvětě sahají do roku 2013. Nejprve bylo třeba rozšířit 

povědomí o tom, co je MAS, metoda LEADER a veřejnosti vysvětlit, proč by se měli do tvorby strategie 

zapojit. Dělo se tak prostřednictvím zpráv v místních periodikách, webových stránek MAS i členských 

obcí, propagace na regionálních akcích, informačních schůzek či osobních setkání zástupců MAS se 

zástupci z jednotlivých zájmových skupin. 

Do samotné přípravy SCLLD byli zapojeni všichni významní aktéři z území MAS Šumperský 

venkov, ať už se zástupci obcí regionu, soukromým i neziskovým sektorem.  Zapojení veřejnosti do 

tvorby strategie probíhalo formou anonymního i adresného (určeno obcím regionu) dotazníkového 

šetření, v němž se měli možnost vyjádřit všichni obyvatelé regionu. V tvorbě analytické a strategické 

části byly dále zjišťovány informace prostřednictvím organizovaných kulatých stolů, veřejných 

projednávání, pravidelných jednání se starosty obcí (Snídaně starostů), ale i osobními schůzkami s 

významnými subjekty z regionu a telefonickými rozhovory s vybranými aktéry. Právě osobní schůzky 

a veřejná projednávání se ukázaly jako nejefektivnější formy pro zjišťování potřeb regionu. V tomto 

směru nelze opomenou zajímavé náměty a nápady vzešlé z jednání Sněmu mládeže (orgánu MAS), 

který dává možnost náhledu na region očima mladých. 

K zanalyzování jednotlivých oblastí venkova, určení potřeb, silných, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb regionu, na základě kterých byla strategie zpracována, byly vytvořeny pracovní 

skupiny (Věda, výzkum, vzdělání; Životní prostředí, Zaměstnanost; Zemědělství a lesnictví, Podnikání 

a doprava). S pracovními skupinami úzce spolupracuje pětičlenný tým programového výboru 

(výkonného orgánu MAS), který je zastoupený veřejným, soukromým i neziskovým sektorem, a je tak 

zárukou odbornosti a otevřenosti směrem vně regionu.  

Všechna zjištěná data včetně projektových záměrů z území byla využita při jednáních během 

roku 2015, kdy byly tvořeny programové rámce, výstupové indikátory a finanční plán SCLLD, které 

byly postupně schvalovány na jednáních orgánů MAS. 
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Zapojené zájmové skupiny 

Do tvorby SCLLD byly zapojeni zástupci z následujících zájmových skupin: 

VS – veřejný sektor (obce, organizace zřizované obcemi); SS – soukromý sektor (podnikatelé, 

živnostníci, firmy); NNO – nestátní neziskové organizace (spolky, sdružení); mládež a veřejnost. 
 

 

Tab. 2: Veřejná projednávání a zasedání „kulatých stolů“ SCLLD: 

Datum Místo Jednání 
Zapojené 

zájmové skupiny 

18.12.2015 Dolní Studénky 
Projednávání strategie a dotačních možností - 

Hasiči 
NNO hasiči, VS 

15.12.2015 Dolní Studénky 
Závěrečné projednávání strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje  

Veřejnost, VS, SS, 

NNO 

15.12.2015 Dolní Studénky 
Jednání Valné hromady MAS – schvalování 

strategie 
VS, SS, NNO 

18.11.2015 Nový Malín Jednání Valné hromady VS, SS, NNO 

18.11.2015 Nový Malín Jednání Programového výboru k SCLLD VS, SS, NNO 

12.10.2015 Vikýřovice Jednání se starosty – Snídaně starostů VS 

8.10.2015 Olomouc Schůzka Evropské fondy a MAS po lopatě VS, veřejnost 

24.9.2015 Vikýřovice 
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní 

chod úřadů 
VS 

1.7.2015 Bludov 
Společné jednání – nadregionální spolupráce – 

Dubicko 
VS 

25.5.2015 Nový Malín Jednání Programového výboru VS, SS, NNO 

24.2.2015 
Petrov nad 

Desnou 
Kulatý stůl pro starosty VS 

6.2.2015 Rapotín Jednání MAS se Sněmem mládeže Mládež 

22.12.2014 Šumperk Jednání místního kulatého stolu - Zaměstnanost  
NNO, veřejnost, 

SS, VS 

12.12.2014 Sobotín 
Jednání MPZ - Snižování nezaměstnanosti, sociální 

služby  

VS, NNO, SS, 

veřejnost 

4.12.2014 Dolní Studénky 
Prioritní cíle Integrované strategie území MAS pro 

roky 2014 – 2020 
NNO, SS, VS 

25.11.2014 
Petrov nad 

Desnou 

Projednávání strategie území – priority a cíle 

strategie 
NNO, SS, VS 

25.11.2014 
Petrov nad 

Desnou 
Jednání Valné hromady VS, SS, NNO 

21.11.2014 Šumperk Jednání kulatého stolu na téma Zaměstnanost 
SS, VS, NNO, 

veřejnost 
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3.11.2014 Šumperk 
Jednání MPZ – Zvyšování zaměstnanosti 

v regionu, sociální inkluze 

VS, NNO, 

veřejnost 

5.9.2014 Nový Malín Jednání MPZ - Zaměstnanost v regionu VS, SS, NNO 

5.9.2014 Nový Malín Jednání Valné hromady VS, SS, NNO 

5.8.2014  Nový Malín Projednávání ISÚ – zaměstnanost, rozvoj regionu 
VS, SS, NNO, 

veřejnost 

10.7.2014 Šumperk 
Jednání pracovní skupiny projektu Místního 

partnerství zaměstnanosti – Sociální začleňování 

VS, NNO, 

veřejnost 

26.6.2014 Rapotín Jednání se starosty – Snídaně starostů VS 

3.6.2014 Velké Losiny 
Veřejné projednávání strategie území MAS – 

Cestovní ruch 
VS, SS 

24.1.2014 Rapotín Jednání MAS se Sněmem mládeže mládež 

19.12.2013  Nový Malín Jednání Valné hromady VS, SS, NNO 

19.12.2013  Nový Malín Jednání MPZ – zaměstnanost a rodiny s dětmi 
VS, NNO, 

veřejnost 

8.10.2013 
Petrov nad 

Desnou 

Zasedání Sněmu Mládeže, jednání MAS se 

Sněmem mládeže 
mládež 

13.9.2013 Dubicko Jednání se starosty – Snídaně starostů VS 

10.9.2013 Nový Malín 
Informační schůzka ke Strategickému plánu 

LEADER 
SS, VS, NNO 

19.6.2013 Nový Malín 
Jednání pracovní skupiny Integrované strategie 

území Zemědělství a lesnictví 
VS, SS, veřejnost 

19.6.2013 Nový Malín 
Jednání pracovní skupiny Integrované strategie 

území Podnikání, Doprava 
VS, SS, veřejnost 

29.5.2013 Nový Malín 
Jednání pracovní skupiny Integrované strategie 

území Zaměstnanost 

NNO, VS, 

veřejnost 

21.5.2013 Nový Malín 
Jednání pracovní skupiny Integrované strategie 

území Životní prostředí 

NNO, VS, 

veřejnost 

21.5.2013 Nový Malín 
Jednání pracovní skupiny Integrované strategie 

území Věda, výzkum, vzdělání 
VS, SS, NNO 

19.4.2013 Bludov Jednání se starosty – Snídaně starostů VS 

10.4.2013 Velké Losiny Projednávání strategického plánu LEADER VS, SS, NNO 

3.4.2013 Dolní Studénky 
II. projednávání Integrované strategie rozvoje 

území MAS Šumperský venkov 
VS, SS, NNO 

13.2.2013 Dolní Studénky 
I. projednávání Integrované strategie rozvoje území 

MAS Šumperský venkov 

VS, SS, NNO, 

veřejnost 

12.2.2013 Rapotín Jednání MAS se Sněmem mládeže mládež 

22.1.2013 Nový Malín Komunitní projednávání ISÚ 2014 - 2020  
VS, SS, NNO, 

veřejnost 
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22.1.2013 Nový Malín Jednání Valné hromady VS, SS, NNO 

Zdroj: vlastní zpracování, dostupné: http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/projednavani-

strategie/ 

 

Dotazníky MAS Šumperský venkov, z. s., které byly použity k tvorbě SCLLD jsou zveřejněny na webu 

www.sumperskyvenkov.cz v sekci Strategie 2014-2020. Skrze ně se do tvorby strategie do konce roku 

2015 zapojilo180 obyvatel. 

Informace k SCLLD a jejím aktuálním stavu byly průběžně zveřejňovány na webu MAS, kde 

měla veřejnost možnost se vyjádřit prostřednictvím speciálního připomínkového formuláře 

(http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/pripominky-line/), informace byly podávány 

také na jednání orgánů MAS (valné hromady, jednání dozorčí rady, programového výboru) a jednání 

s partnery MAS Šumperský venkov. Projektové záměry MAS sbírala ať už v kanceláři MAS, nebo 

prostřednictvím formuláře k projektovým záměrům na webu MAS: 

(http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/vase-projektove-zamery/). 

 

.
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5.5 Analýza rizik SCLLD 

Tab. 3: Analýza rizik SCLLD 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika 
Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 
V = P * D 

Finanční riziko 

Povinnost vlastního 

spolufinancování projektu 

žadatelem 

3 5 15 

Informovanost žadatele 

Zajištění zdrojů spolufinancování žadatele 

Doložení schváleného spolufinancování 

Zajištění úvěru žadatele 

Žadatel 

Předfinancování celého 

projektu žadatelem 
3 5 15 

Smlouva o úvěru žadatele 

Dostatečný kapitál žadatele před započetím 

realizace projektu 

Doložení vlastních zdrojů 

Žadatel 

Povinnost 

spolufinancování 

administrace MAS 

2 5 10 

Pravidelné členské příspěvky členů MAS 

Výdělečná činnost MAS mimo realizace SCLLD 

Úvěr MAS 

Jiné dotační zdroje MAS 

Dodržování vyrovnaného rozpočtu 

MAS 

Nezpůsobilé výdaje 

činnosti kanceláře a 

aparátu MAS 

3 3 9 

Pravidelné členské příspěvky členů MAS 

Výdělečná činnost MAS mimo realizace SCLLD 

Úvěr MAS 

MAS 
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Jiné dotační zdroje MAS 

Dodržování vyrovnaného rozpočtu 

Neobdržení dotace ze 

strany ŘO 
2 5 10 

Kvalitní a důsledné zpracování strategie 

Poskytování služeb MAS 

Jiné zdroje financování 

Vypořádání se s připomínkami ŘO a kontrol 

MAS 

Zvýšení výdajů původních 

plánovaných rozpočtů 
4 2 9 

Kontrola výdajů 

Vyrovnaný rozpočet 
MAS 

Organizační riziko 

Kvalita a erudovanost týmu 

MAS 
1 4 4 

Důsledné výběr manažerů a pracovníků 

Kvalitní příprava, vzdělávání a evaluace 

projektových týmů 

Získávání praxe při realizaci projektů 

Koordinace práce 

MAS 

Nedostatek kvalitní 

pracovní síly 
2 3 6 

Včasný výběr pracovníků MAS 

Kvalitní výběrové řízení 

Konzultace s jinými MAS 

Konzultace s partnery v regionu 

MAS 

Nezvládnutí řízení a 

realizace SCLLD 
2 3 6 

Pravidelné porady 

Autoevaluace MAS 

Důsledné dodržování harmonogramu stanovených 

úkolů 

Pravidelný dohled ze strany řídících orgánů MAS 

MAS 

Nedostatečné zpracování 

žádostí o dotaci žadateli 
2 3 6 

Kvalitní a včasná konzultace se zaměstnanci MAS 

Včasné a dostatečné informace žadatelům 
Žadatel, MAS 
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školení 

Malé množství žádostí 

neumožňující vyčerpání 

alokovaných částek 

2 4 8 

Kvalitní a dostatečná propagace výzev, 

smysluplnost jednotlivých opatření v regionu a 

smysluplnost naplňování strategie 

Školení budoucích žadatelů, jejich motivace 

MAS, žadatelé 

Právní riziko 

Nedodržení 

monitorovacích indikátorů 
2 5 10 

Reální stanovení indikátorů 

Vytvoření zásobníku projektů 
Žadatel, MAS 

Nekvalitní výběr 

dodavatele při realizacích 

projektů 

2 2 4 

Odborná připravenost a školení před realizací 

projektů 

Znalost pravidel a podmínek pro realizaci projektů 

MAS, žadatel 

Nedodržení podmínek 

realizace projektů 
2 3 6 

Odborná připravenost a školení před realizací 

projektů 

Znalost pravidel a podmínek pro realizaci projektů 

Kontrola ze strany MAS 

Žadatel, MAS 

Věcné riziko 

Snižování počtu členů 

MAS 
2 3 6 

Kvalitní příprava na společná jednání 

Síťování, leadership, odměňování aktivních členů 

Zapojení členů do procesů MAS 

 

MAS 

Pasivita členů MAS 2 4 8 

Kvalitní příprava na společná jednání 

Motivace zapojování do rozhodovacích a řídících 

procesů 

Odměňování aktivních členů MAS 

Evaluační procesy ve struktuře MAS 

MAS 
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Ukončení čerpání 

z evropských fondů 
1 5 5 

Orientace na jiné dotační programy 

Vlastní zdroje MAS 

Participace na vyjednávání  

MAS 

Ztráta dobrého jména MAS 1 5 5 

Spolupráce s organizacemi v regionu 

Rozpočtová kázeň 

Řádné chování zaměstnanců MAS 

MAS 

Problémy uvnitř orgánů 

MAS 
2 4 8 

Pravidelná a otevřená jednání 

Dodržování jednacích řádů, stanov MAS 

Motivace členů orgánů 

Řešení konfliktů, udržování dobrých stavů 

MAS 

 

Analýza rizik (dopad: pravděpodobnost/dopad velmi malý = 1; pravděpodobnost/dopad vysoký = 5) 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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5.6 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v 

jednotlivých letech (tabulka e) dle MPIN) 

Tab. 4: Finanční plán dle SC a opatření v letech 2015 – 2023 

Celkem 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP 

 / 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP 

 /  

Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné 

zdroje SR, 

SF 

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

1024,45 999,00 0,00 25,45 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 2077,90 1196,80 673,20 0,00 207,90 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 1797,10 521,97 293,63 0,00 981,50 0,00 
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1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 318,01 111,94 62,97 0,00 143,10 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 5377,00 1422,07 799,93 0,00 3155,00 0,00 

1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 3801,50 960,37 540,23 0,00 2300,90 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 1376,00 669,44 376,56 0,00 330,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 40802,90 9395,84 5285,16 0,00 26121,90 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 2600,00 326,40 183,60 0,00 2090,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 1549,66 1472,18 0,00 0,00 77,48 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 13809,37 13118,90 0,00 0,00 690,47 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 11187,69 10628,30 0,00 0,00 559,39 0,00 
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6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 2780,42 2641,39 0,00 0,00 139,03 0,00 

7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 8241,90 7829,80 0,00 0,00 412,10 0,00 

4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 6360,00 5406,00 636,00 159,00 159,00 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 1590,00 1351,50 159,00 39,75 39,75 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 4400,00 3740,00 440,00 110,00 110,00 0,00 

Celkem 109093,90 61791,90 9450,28 334,20 37517,52 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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2015 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje  

(v tis. Kč) 
Program 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP 

 / 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

 Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné 

zdroje SR, 

SF 

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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2016 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

 (v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/ 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace PRV 

 Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 

Národní 

veřejné zdroje 

SR, SF 

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní 

prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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2017 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/ 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

  Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné zdroje 

SR, SF 

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní 

prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve 

venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2018 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP 

 / 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP 

 / 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné zdroje 

SR, SF 

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní 

prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve 

venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

512,20 499,50 0,00 12,70 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 977,80 563,20 316,80 0,00 97,80 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 732,90 211,07 118,73 0,00 403,10 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 318,01 111,94 62,97 0,00 143,10 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 2389,10 643,97 362,23 0,00 1382,90 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 2389,10 643,97 362,23 0,00 1382,90 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 1376,00 669,44 376,56 0,00 330,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 21002,90 4960,64 2790,36 0,00 13251,90 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 2600,00 326,40 183,60 0,00 2090,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 1549,66 1472,18 0,00 0,00 77,48 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 8410,53 7990,00 0,00 0,00 420,53 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 3750,00 3562,50 0,00 0,00 187,50 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 1405,59 1335,31 0,00 0,00 70,28 0,00 

7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 3404,25 3234,04 0,00 0,00 170,21 0,00 
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4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 860,00 731,00 86,00 21,50 21,50 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3      290,00 246,50 29,00 7,25 7,25 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 400,00 340,00 40,00 10,00 10,00 0,00 

Celkem 52368,04 27541,66 4728,48 51,45 20046,45 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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2019 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP 

/ 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora 
Z toho vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné 

zdroje SR, 

SF 

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve 

venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

512,25 499,50 0,00 12,75 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 366,70 211,20 118,80 0,00 36,70 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 274,70 79,10 44,50 0,00 151,10 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální přístup 

Spolupráce mezi 

účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 Neproduktivní 

investice v lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 1800,00 512,00 288,00 0,00 1000,00 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 353,10 79,10 44,50 0,00 229,50 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 6600,00 1478,40 831,60 0,00 4290,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic a 

zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence rizik 

a krizových situací 

ve venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 2670,53 2537,00 0,00 0,00 133,53 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 5303,47 5038,30 0,00 0,00 265,17 0,00 

6. 1 Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 806,21 765,90 0,00 0,00 40,31 0,00 
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7. 2 Podpora 

sociálních služeb a 

služeb, které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 1247,16 1184,80 0,00 0,00 62,36 0,00 

4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 1900,00 1615,00 190,00 47,50 47,50 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 500,00 425,00 50,00 12,50 12,50 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 1200,00 1020,00 120,00 30,00 30,00 0,00 

Celkem 23534,12 15445,3 1687,4 102,75 6298,67 0,00 
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2020 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/ 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 

Národní 

veřejné zdroje 

SR, SF 

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní 

prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 366,70 211,20 118,80 0,00 36,70 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 274,70 79,10 44,50 0,00 151,10 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 353,10 79,10 44,50 0,00 229,50 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 353,10 79,10 44,50 0,00 229,50 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 6600,00 1478,40 831,60 0,00 4290,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 909,37 863,90 0,00 0,00 45,47 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 852,64 810,00 0,00 0,00 42,64 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 2100,00 1785,00 210,00 52,50 52,50 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 500,00 425,00 50,00 12,50 12,50 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 1400,00 1190,00 140,00 35,00 35,00 0,00 

Celkem 13709,61 7000,80 1483,90 100,00 1024,91 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s.  
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2021 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/ 

 Prioritní 

oblast 

Specifický 

cíl OP  

/ 

Operace 

PRV 

 Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné zdroje 

SR, SF 

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní 

prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve 

venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 366,70 211,20 118,80 0,00 36,70 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 254,80 79,10 44,50 0,00 131,20 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 481,70 107,90 60,70 0,00 313,10 0,00 
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1. 6 

Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 353,10 79,10 44,50 0,00 229,50 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 6600,00 1478,40 831,60 0,00 4290,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 909,47 864,00 0,00 0,00 45,47 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 854,74 812,00 0,00 0,00 42,74 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 1886,91 1792,56 0,00 0,00 94,35 0,00 
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4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 1100,00 935,00 110,00 27,50 27,50 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 300,00 255,00 30,00 7,50 7,50 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 1000,00 850,00 100,00 25,00 25,00 0,00 

Celkem 14107,42 7464,26 1340,10 60,00 5243,06 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z.s. 
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2022 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP 

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/ 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 

Národní 

veřejné zdroje 

SR, SF 

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní 

prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 ZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 260,00 73,60 41,40 0,00 145,00 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 353,10 79,10 44,50 0,00 229,50 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 353,10 79,10 44,50 0,00 229,50 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 909,47 864,00 0,00 0,00 45,47 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 426,84 405,50 0,00 0,00 21,34 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



63 

 

7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 1703,58 1618,40 0,00 0,00 85,18 0,00 

4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 400,00 340,00 40,00 10,00 10,00 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 400,00 340,00 40,00 10,00 10,00 0,00 

Celkem 4806,09 3799,70 210,40 20,00 775,99 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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2023 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Program 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/ 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl 

OP  

/ 

Operace 

PRV 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 

Národní 

veřejné zdroje 

SR, SF 

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

1. 1 Kvalitní 

životní 

prostředí 

Posílení 

biodiverzity 
 OPZP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce 

mezi účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

Neproduktivní 

investice v 

lesích 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
 PRV 6 6B 19.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 

 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení 

a zdrojů 
 PRV 6 6B 19.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

Cestovní ruch a 

NKP 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 2 Dopravní 

obslužnost 

Dopravní 

obslužnost 
 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

Vzdělávání  IROP 4 9d 4.1 568,62 540,18 0,00 0,00 28,44 0,00 
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7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb, 

které na ně 

navazují 

Sociální služby 

a dostupné 

bydlení 

 IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

Prorodinná 

opatření 
 OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 
Sociální služby  OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 568,62 540,18 0,00 0,00 28,44 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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5.7 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních 

programů/opatření EZFRV (PRV) (tabulka f) dle MPIN) 

Tab. 5: Finanční plán dle SC a operačních programů v letech 2015 – 2023 

Celkem 

Programový 

rámec 

Prioritní osa OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční priorita 

OP  

/ 

 Prioritní oblast 

Specifický cíl OP 

 / 

 operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

  

Nezpůsobilé 

výdaje  

(v tis. Kč) 
Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 

Unie 

Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 55874,41 13935,39 7838,72 0,00 34100,30 0,00 

19.3.1 1376,00 669,44 376,56 0,00 330,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje 

Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a 

aktivizace místního 

potenciálu 

1024,45 999,00 0,00 25,45 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 37569,04 35690,57 0,00 0,00 1878,47 0,00 

OPZ 2 3 2.3 12350,00 10497,50 1235,00 308,75 308,75 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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2015 

Programový 

rámec 

  

Prioritní osa OP 

 / 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP 

 / 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl OP  

/ 

 operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) 
  

Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní soukromé 

zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a 

aktivizace místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s.  
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2016 

Programový 

rámec 

Prioritní osa OP 

 / 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP 

 / 

 Prioritní 

oblast 

Specifický cíl OP  

/ 

 operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) 
  

Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní soukromé 

zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a 

aktivizace místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s   
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2017 

Programový 

rámec 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/  

Prioritní oblast 

Specifický cíl OP 

 /  

operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tisících Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený 

místní rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života 

ve venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s 
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2018 

Programový 

rámec 

  
Prioritní osa OP  

/  

Priorita unie 

Investiční 

priorita OP 

 /  

Prioritní oblast 

Specifický cíl OP 

 /  

operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 30409,81 7461,19 4196,92 0,00 18751,7 0,00 

19.3.1 1376,00 669,44 376,56 0,00 330,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený 

místní rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života 

ve venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

512,20 499,50 0,00 12,70 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 18520,03 17594,03 0,00 0,00 926,00 0,00 

OPZ 2 3 2.3 1550,00 1317,50 155,00 38,75 38,75 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s 
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2019 

Programový 

rámec 

Prioritní osa 

OP 

 / 

 Priorita unie 

Investiční priorita 

OP 

 / 

 Prioritní oblast 

Specifický cíl OP 
 /  

operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč)  Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní soukromé 

zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 9 394,50 2359,80 1327,40 0,00 5 707,30 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený 

místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života 

ve venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

512,25 499,50 0,00 12,75 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 10027,37 9526,00 0,00 0,00 501,37 0,00 

OPZ 2 3 2.3 3600,00 3060,00 360,00 90,00 90,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s 
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2020 

Programový 

rámec 

 Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční 

priorita OP  

/  

Prioritní oblast 

Specifický cíl OP  

/  

operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 7 947,60 1926,90 1083,90 0,00 4 936,80 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v 

rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života 

ve venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 1762,01 1673,90 0,00 0,00 88,11 0,00 

OPZ 2 3 2.3 4 000,00 3 400,00 400,00 100,00 100,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s 
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2021 

Programový 

rámec 

 Prioritní osa 

OP  

/  

Priorita unie 

Investiční priorita 

OP 

 /  

Prioritní oblast 

Specifický cíl OP 

/  

operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč) 
Celkové způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 8 056,30 1955,70 1100,10 0,00 5 000,50 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 3 651,12 3 468,56 0,00 0,00 182,56 0,00 

OPZ 2 3 2.3 2 400,00 2040,00 240,00 60,00 60,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s 
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2022 

Programový 

rámec 

Prioritní osa OP 

/  

Priorita unie 

Investiční priorita 

OP 

 /  

Prioritní oblast 

Specifický cíl OP 

 / 

 operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč)  Celkové 

způsobilé výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 966,20 231,80 130,40 0,00 604,00 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 3 039,89 2 887,90 0,00 0,00 151,99 0,00 

OPZ 2 3 2.3 800,00 680,00 80,00 20,00 20,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s 
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2023 

Programový 

rámec 

Prioritní osa 

OP  

/ 

 Priorita unie 

Investiční priorita 

OP  

/  

Prioritní oblast 

Specifický cíl OP 

 /  

operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 

výdaje 

(v tis. Kč)  Celkové 

způsobilé výdaje 

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje SR, SF 

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) 

Národní 

soukromé 

zdroje 

PRV 6 6B 

19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽP 

Komunitně 

vedený místní 

rozvoj 

Provádění 

investic v rámci 

komunitně 

vedených 

strategií 

místního rozvoje 

Posílení 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života 

ve venkovských 

oblastech a 

aktivizace 

místního 

potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IROP 4 9d 4.1 568,62 540,18 0,00 0,00 28,44 0,00 

OPZ 2 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s 



77 

 

5.8 Financování podle programů a ESI fondů 

Tab. 6: Tabulka s přehledem financování dle OP a ESI fondů 

Fond Program 
Příspěvek Unie 

 (tis. Kč) 

Národní spolufinancování  

(tis. Kč) 

Podpora 

 (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 35 690,57 0,00 35 690,57 

OPŽP 999,00 0,00 999,00 

celkem EFRR 36 689,57 0,00 36 689,57 

ESF 

OPZ 10 497,50 1 235,00 11 732,50 

celkem ESF 10 497,50 1 235,00 11 732,50 

EZFRV 

PRV 14 604,83 8 215,28 22 820,11 

celkem EZFRV 14 604,83 8 215,28 22 820,11 

Celkem Celkem 61 791,90 9 450,28 71 242,18 
 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 

  



78 

 

5.9 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD (tabulka g) dle MPIN) 

Tab. 7: Tabulka s přehledem indikátorů dle specifických cílů a opatření SCLLD 

Období 2016 - 2023 

Specifický cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

Identifikace programu  Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Odůvodnění, 

jakým 

způsobem 

byly hodnoty 

stanoveny 
    

Program 

Prioritní 

osa OP   

/  

priorita 

Unie 

Investiční 

priorita 

OP 

/ 

prioritní 

oblast 

Specifický 

cíl OP 

 / 

operace 

PRV 

Kód 

NČI 

2014+ 

název 

indikátoru 

měrná 

jednotka 

typ 

indikátoru 

(výstup / 

výsledek) 

výchozí 

hodnota 

datum 

výchozí 

hodnoty 

cílová 

hodnota 

datum 

cílové 

hodnoty 

milník  

31. 12. 

2018 

1.1 Kvalitní 

životní prostředí 

OPŽP 1: Posílení 

biodiverzity 
OPŽP 

komunitně 

vedený 

místní 
rozvoj 

Provádění 

investic v 
rámci 

komunitně 

vedených 
strategií 

místního 

rozvoje 

Posílení 

komunitně 
vedeného 

místního 

rozvoje za 
účelem 

zvýšení 

kvality 
života ve 

venkovských 

oblastech a 
aktivizace 

místního 

potenciálu 

4 51 02 

Plocha území, 

kde byla 
provedena 

opatření (včetně 

mapování či 
monitoringu) 

proti 

nepůvodním 
druhům 

ha Výstup -   -   12 31.12.2023 - 

Syntéza potřeb 

území a 
disponibilních 

zdrojů z ESI 

administrovaných 
přes MAS 

      4 57 11 
Počet lokalit se 

zvýšenou 

biodiverzitou 

lokality výsledek 0 31.12.2015 3 31.12.2023 - 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS 
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      4 51 01 

Počet opatření k 

omezení 
nepůvodních 

druhů (včetně 

mapování či 
monitoringu) 

opatření Výstup -  -   2 31.12.2023 - 

Syntéza potřeb 

území a 
disponibilních 

zdrojů z ESI 

administrovaných 
přes MAS 

1. 2 Podpora a 

rozvoj lesnictví 

Lesní 

technologie, 

zpracování 

lesních produktů 

a jejich uvádění 

na trh 

PRV 6 6B 19.2 9 37 01 

Počet 

podpořených 

zemědělských 
podniků/ 

příjemců 

podniky výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 

území a 
disponibilních 

zdrojů z ESI 

administrovaných 
přes MAS 

            9 48 00 

Pracovní místa 

vytvořená v 
rámci 

podpořených 

projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 31.12.2015 2 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS 

1. 3 Podpora a 

rozvoj 

zemědělství 

Investice do 

zemědělských 

podniků 
PRV 6 6B 19.2 9 48 00 

Pracovní místa 

vytvořená v 
rámci 

podpořených 

projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS 

            9 37 01 

Počet 

podpořených 
zemědělských 

podniků/ 

příjemců 

podniky výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS 
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1. 4 Podpora 

spolků, osvěta a 

racionální 

přístup 

Spolupráce mezi 

účastníky 

krátkých 

dodavatelských 

řetězců a 

místních trhů 

PRV 6 6B 19.2 9 31 02 

Počet 

podpořených 
kooperačních 

činností (jiných 

než EIP) 

činnosti 

spolupráce 
výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS 

            9 37 01 

Počet 

podpořených 

zemědělských 
podniků/ 

příjemců 

podniky výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 

území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 

administrovaných 
přes MAS 

1. 5 

Neproduktivní 

investice v lesích 

Neproduktivní 

investice v lesích 
PRV 6 6B 19.2 9 27 02 

Počet 
podpořených 

akcí/operací 
(O.3) 

akce/opera

ce 
výstup 0 31.12.2015 4 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 

území a 
disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS 

            9 30 01 

Celková 

(podpořená) 
plocha (O.5) 

ha výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 

území a 
disponibilních 

zdrojů z ESI 

administrovaných 
přes MAS 

1. 6 Zemědělská 

infrastruktura 

Zemědělská 

infrastruktura 
PRV 6 6B 19.2 9 37 01 

Počet 
podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemc
ů 

podniky výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 

území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovaných 

přes MAS 

2. 2 Péče o 

památky a 

podpora tradic 

a zvyků 

IROP 3: 

Cestovní ruch a 

NKP 
IROP 4 9d 4.1 9 05 01 

Počet 

revitalizovaných 
památkových 

objektů 

objekty výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 1 

Bude opravena 
jedna památka 

uvedená v 

seznamu národních 
kulturních 

památek; 

zpřístupnění 
památky veřejnosti 
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bude stát 1 500 tis. 

Kč cena za 

kompletní 
zpřístupnění 

včetně doprovodné 

infrastruktury byla 
stanovena na 

základě vlastního 

průzkumu trhu. 
Hodnota milníku 1 

je díky 

připravenosti 
žadatele o realizaci 

opravy této 

památky. Z toho 
důvodu bude tento 

indikátor naplněn 

již v době milníku 

            9 10 10 

Počet návštěv 
kulturních 

památek a 

paměťových 
institucí 

zpřístupněných 

za vstupné 

návštěvy/ 

rok 
výsledek 26553793 31.12.2013 27500000 31.12.2023  - 

MAS převzala 
hodnoty z 

Programového 

dokumentu IROP 

            9 10 05 

Zvýšení 

očekávaného 
počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních 
památek a 

přírodních 

atrakcí 

návštěvy/ 

rok 
výstup 0 31.12.2015 250 31.12.2023 - 

Díky novému 

zpřístupnění 

památky bude 
navýšení počtu 

návštěvníků činit 

minimálně 250 
navíc za rok. 

Hodnotu 

indikátoru MAS 
zjistila na základě 

průzkumu zájmu 

mezi současnými 

návštěvníky 

památek a jejich 

zájem o větší 
zpřístupnění 
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3. 1 Podpora 

spolků a 

komunity 

Projekty 

spolupráce 
PRV 6 6B 19.3 9 25 01 

Celkové veřejné 
výdaje 

EUR výstup 0 31.12.2015 38672 31.12.2023 - 

Syntéza potřeb 

území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovaných 

přes MAS 

3. 4 Prevence 

rizik a 

krizových 

situací ve 

venkovských 

oblastech 

IROP 4: 

Integrovaný 

záchranný 

systém 

IROP 4 9d 4.1 5 75 20 

Počet 

exponovaných 

území s 
nedostatečnou 

připraveností 

složek IZS 

území výsledek 108 31.12.2014 48 31.12.2023 -  

MAS převzala 

hodnoty z 
Programového 

dokumentu IROP 

            5 75 01 

Počet nových a 
modernizovanýc

h objektů 

sloužících 
složkám IZS 

objekty výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 0 

Budou podpořeny 

celkem 3 

rekonstrukce 
objektů IZS, 

konkrétně JSDH 

v území MAS. 
Území MAS spadá 

do ORP Šumperk, 

které je dle Přílohy 
č. 5 Programového 

dokumentu IROP 

ohroženo jak 
suchem, sněhem i 

větrem. Zároveň se 

v současné době 
jedná o objekty, 

které energeticky 

ztrácejí a nejsou 

soběstačné. Každá 

rekonstrukce 

zajistí modernizaci 
garážového stání 

vozidel IZS JSDH 

s cílem řádného 
garážování 

techniky a 

uskladnění 
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prostředků před 

povětrnostními 

vlivy vč. zajištění 
kontinuální 

připravenosti 

techniky a 
prostředků 

k nasazení. U 

každého z objektů 
pak zároveň díky 

modernizaci dojde 

ke snížení 
energetické 

závislosti na 

externím 
zásobováním 

energiemi pro 

vytápění a světlo 
ve zbrojnicích. 

Finance pro dvě 

modernizace jsou 
propočítány na 3 

mil Kč 

(modernizace 

garážového stání a 

snížení energetické 

náročnosti). U třetí 
rekonstrukce je 

cena stanovena na 

částku 2,5 mil. Kč 
(rekonstrukce 

garážového stání, 

snížení energetické 
náročnosti). Cenu 

MAS stanovila na 

základě porovnání 
cen realizovaných 

a tematicky a 

rozsahem 
totožných projektů 

v regionu. Hodnota 

milníku je 
stanovena díky 

aktuální 

připravenosti 
žadatelů. Žádná 
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z jednotek IZS 

není v současné 

době připravena 
modernizaci 

stihnout provést do 

konce roku 2018, a 
proto je tato 

milníková hodnota 

stanovena na čísle 
0.  

            5 70 01 

Počet nové 

techniky a 

věcných 
prostředků složek 

IZS 

sety výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023  - 

Celkem budou 

pořízeny 3 sety. 

Každý set je tvořen 
právě jedním 

dopravním 

automobilem – pro 
evakuaci a 

nouzové 

zásobování 
obyvatel obcí. Na 

základě analýz 

MAS bylo 
zjištěno, že chybí 

tři evakuační 

vozidla ve třech 
různých JSDH. 

Cena jednoho 
vozidla je 1,7 mil. 

Kč. Cenu MAS 

stanovila na 
základě porovnání 

cen realizovaných 

a tematicky a 
rozsahem 

totožných projektů 

v regionu  

4. 1 Podpora 

zaměstnanosti 

OPZ 1: 

Zaměstnanost 
OPZ 2 3 2.3 6 00 00 

Celkový počet 

účastníků 
osoby výstup  - -  80 31.12.2023 - 

V rámci projektů 

na podporu 

zaměstnanosti 

bude podpořeno 80 
osob, kteří se 

budou účastnit 

jednotlivých kurzů 
pořádaných 

organizacemi, 

které získají 
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podporu. pracovní 

místo. Náklady na 

jednoho účastníka 
budou 80 000,- Kč. 

Počet osob MAS 

stanovila na 
základě vlastního 

šetření. Cenu na 

jednoho účastníka 
MAS stanovila na 

základě porovnání 

cen realizovaných 
a tematicky a 

rozsahem 

totožných projektů 
v regionu  

            6 26 00 

účastníci, kteří 

získali 

kvalifikaci po 
ukončení své 

účasti 

osoby výsledek 20 1.1.2016 60 31.12.2023 - 

 MAS na základě 

zkušeností 

obdobných 
projektů 

z minulost 

předpokládá, že 
polovina 

z celkového počtu 

osob získá 
kvalifikaci po 

ukončení své 
účasti v kurzech, 

tj. celkově 40 

osob. 

            6 27 00 

účastníci 

zaměstnání po 

ukončení své 
účasti, včetně 

OSVČ 

osoby výsledek 2 1.1.2016 12 31.12.2023 - 

Díky realizovaným 

kurzům se 10 osob 

dostane do 
pracovního 

procesu.  

      6 28 00 

Znevýhodnění 

účastníci, kteří 

po ukončení své 
účasti hledají 

zaměstnání, jsou 

v procesu 
vzdělávání/ 

odborné 

osoby výsledek 0 1.1.2016 5 31.12.2023 - 

Celkově 5 osob, 
které budou 

navštěvovat kurzy 

budou nadále 
v procesu 

vzdělávání / 

odborné přípravy. 
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přípravy, 

rozšiřují si 

kvalifikaci nebo 
jsou zaměstnaní, 

a to i OSVČ** 

      5 01 30 

Počet osob 
pracujících v 

rámci 

flexibilních 
forem práce 

Osoby výsledek 38 1.1.2016 40 31.12.2023 - 

Dojde k navýšení o 

dvě osoby 
pracující v rámci 

flexibilních forem 

práce. Hodnotu 
MAS stanovila na 

základě vlastního 

šetření mezi 
zaměstnavateli 

v regionu. 

      5 01 05 

Počet 

zaměstnavatelů, 

kteří podporují 
flexibilní formy 

práce 

podniky výstup 0 1.1.2016 1 31.12.2023 - 

Počet podpořených 

zaměstnavatelů 
(podniků), kteří 

podporují 

flexibilní formy 
práce bude 1. 

Tento výstup MAS 

zjistila na základě 
průzkumu trhu 

mezi 

zaměstnavateli 
v regionu. 

4.2 Podpora 

místních 

podnikatelů a 

modernizace 

jejich 

infrastruktury 

Investice do 

nezemědělských 

činností 
PRV 6 6B 19.2 9 48 00 

Pracovní místa 

vytvořená v 
rámci 

podpořených 

projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 31.12.2015 4 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS. 
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            9 37 01 

Počet 

podpořených 
zemědělských 

podniků/ 

ostatních 
příjemců 

Podniky výstup 0 31.12.2015 5 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 

území a 
disponibilních 

zdrojů z ESI 

administrovaných 
přes MAS 

4.3 Sdílení 

zařízení a 

zdrojů 

Sdílení zařízení a 

zdrojů 
PRV 6 6B 19.2 9 31 02 

Počet 

podpořených 

kooperačních 
činností (jiných 

než EIP) 

činnosti 

spolupráce 
výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 

území a 
disponibilních 

zdrojů z ESI 

administrovaných 
přes MAS 

            9 37 01 

Počet 
podpořených 

zemědělských 

podniků/ 
ostatních 

příjemců 

Podniky výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 

zdrojů z ESI 
administrovaných 

přes MAS 

5.2 Dopravní 

obslužnost 

IROP 1: 

Dopravní 

obslužnost 
IROP 4 9d 4.1 7 51 20 

Podíl veřejné 

osobní dopravy 

na celkových 
výkonech v 

osobní dopravě 

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 - 

MAS převzala 
hodnoty z 

Programového 

dokumentu IROP 

            7 64 01 

Počet 

parkovacích míst 

pro jízdní kola 

parkovací 
místa 

výstup 0 31.12.2015 20 31.12.2023 - 

Bude vytvořeno 20 
parkovacích míst 

(venkovních, 

formou stojanu) 

pro jízdní kola, 

kdy jedno 

parkovací místo 
bude stát 5 000,- 

Kč. Cenu MAS 

stanovila na 
základě vlastního 
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průzkumu trhu cen 

stojanů na kola.  

            7 40 01 
počet 

vytvořených 

parkovacích míst 

parkovací 

místa 
výstup 0 31.12.2015 43 31.12.2023 - 

Bude vytvořeno 43 
parkovacích míst 

pro osobní 

automobily, a to na 
základě vlastního 

šetření MAS v 

regionu v ceně 110 

000,- Kč/1 

parkovací místo. 

Cena za jedno 
parkovací místo je 

stanovena na 

základě porovnání 
cen 

v realizovaných a 

tematicky 
totožných 

projektů. Součástí 

této aktivity bude 
vždy úprava 

dostupnosti 

parkoviště 
v návaznosti na 

další druh dopravy. 

            7 50 01 

počet realizací 
vedoucí ke 

zvýšení 

bezpečnosti v 

dopravě 

realizace výstup 0 31.12.2015 8 31.12.2023 - 

Konkrétně se bude 
jednat o 4x 

bezbariérové 

zpřístupnění 
zastávky (4 x 1,2 

mil. Kč) a 4x 

zvukovou 
signalizaci (4 x 

300 tis. Kč).. 

Průměrná cena 
byla stanovena na 

základě srovnání 

cen obdobných 
projektů. 
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6. 1 

Modernizace 

škol a jejich 

vybavení 

IROP 2: 

Vzdělávání 
IROP 4 9d 4.1 5 00 01 

Kapacita 

podporovaných 
zařízení péče o 

děti nebo 

vzdělávacích 
zařízení 

osoby výstup 0 31.12.2015 150 31.12.2023 - 

Budou podpořeny 

1 ZŠ (70 žáků), 1 

MŠ (50 dětí) a 
jedno zařízení 

poskytující 

celoživotní, 
zájmové a 

neformální 

vzdělávání 
celoživotní, 

zájmové a 

neformální 
vzdělávání (30 

osob).  

            5 01 20 

Počet osob 
využívající 

zařízení péče o 

děti do 3 let 

osoby výsledek 100 1.9.2015 110 31.12.2023 - 

 Bude se jednat o 

10 nových osob 
využívající 1 MŠ v 

regionu MAS. 

Výchozí hodnotu 
MAS stanovila na 

základě vlastního 

průzkumu mezi 
školami v regionu. 

Cílovou hodnotu 

MAS stanovila na 
základě průzkumu 

zájmu ze strany 
rodičů v regionu 

MAS. 

            5 00 20 

Podíl tříletých 

dětí umístěných 
v předškolním 

zařízení 

% výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 - 

MAS převzala 

hodnoty z 
Programového 

dokumentu IROP 

            5 00 30 

Podíl osob 

předčasně 

opouštějících 
vzdělávací 

systém 

% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023  - 

MAS převzala 
hodnoty z 

Programového 

dokumentu IROP 
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            5 00 00 

Počet 
podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

zařízení výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 2 

Budou podpořeny 
1 ZŠ, 1 MŠ a 

jedno zařízení 

poskytující 
celoživotní, 

zájmové a 

neformální 
vzdělávání. 

Konkrétně bude 

každé zařízení 
podpořeno částkou  

0,9 mil 

(rekonstrukce 
vnitřních prostor, 

pořízení vybavení 

pro cílové skupiny 
- děti v MŠ, děti v 

ZŠ, studenti 

neformálního 
vzdělávání) a 

zpřístupnění pro 

osoby s omezenou 
hybností. Cenu 0,9 

mil. Kč MAS 

stanovila na 
základě porovnání 

cen 
v realizovaných a 

tematicky a 

rozsahem 
totožných 

projektů minulosti 

v území. Hodnota 
milníku je 

stanovena na výši 

2, protože jedna 
MŠ a jedna ZŠ již 

připravuje 

projektové 
dokumentace a 

tento termín 

dodrží. Objekt 
sloužící pro 

neformální a 

celoživotní učení 
bude podpořen až 
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po časovém 
milníku. 

6. 3 Podpora 

celoživotního 

vzdělávání, 

rekvalifikace, 

semináře a 

kurzy 

OPZ3: 

Prorodinná 

opatření 
OPZ 4 9d 2.3 6 00 00 

Celkový počet 
účastníků 

osoby výstup  -  - 35 31.12.2023 - 

Bude podpořeno 
35 osob, tj. 35 

rodičů dětí, které 

navštěvují kluby 
nebo příměstský 

tábor. Hodnotu 

MAS stanovila 
s předpokladem 

dvou příměstských 

táborů. Každý 
příměstský tábor 

bude mít 4 
opakování a 

kapacitu 20 dětí, tj. 

80 dětí celkem. 
Z toho je 

předpoklad, že 

některé děti budou 

na táborech 

opakovaně a 

někteří rodiče na 
tyto akce umístí 

sourozence. 

            5 01 30 

Počet osob 

pracujících v 

rámci 
flexibilních 

forem práce 

osoby výsledek 0 1.1.2016 2 31.12.2023 - 

V rámci 

prorodinných 
opatření budou 

podpořeny dvě 

osoby, které budou 
mít možnost 

flexibilní formy 

práce, tj. práce 

z domu. 
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            5 00 01 

Kapacita 

podporovaných 
zařízení péče o 

děti nebo 

vzdělávacích 
zařízení 

osoby výstup -   - 25 31.12.2023 - 

Bude podpořeno 

25 osob, konkrétně 

budou podpořeny 
2 příměstské 

tábory s minimální 

kapacitou 10 osob 
a jeden školní klub 

s minimální 

kapacitou 5 osob. 
Hodnotu MAS 

stanovila na 

základě vlastního 
šetření v regionu 

MAS.  

            5 01 05 

Počet 

zaměstnavatelů, 

kteří podporují 
flexibilní formy 

práce 

podniky výstup -   - 2 31.12.2023 - 

Budou podpořeni 

dva 
zaměstnavatelé, 

kteří budou 

podporovat 
flexibilní formy 

práce, zj. dělené 

směny a práci z 
domova.  

 7. 1 Efektivní 

sociální inkluze 

OPZ 2: Sociální 

služby OPZ 2 3 2.3 6 00 00 
Celkový počet 

účastníků 
osoby výstup  - -  80 31.12.2023 - 

  V rámci podpory 

bude podpořeno 
celkem 30 osob 

terénními 

sociálními 
pracovníky (na 

každého je 

počítáno 10 osob), 
dále potom celkem 

25 osob v každém 

ze dvou 
podpořených 

komunitních 

center. Cenu na 

jednu podpořenou 

osobu MAS 

stanovila na 
základě vlastního 

šetření a je ve výši 

35 000,- Kč na 
jednu osobu. 
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            5 51 02 

Počet 
podpořených 

komunitních 

center 

zařízení výstup  -  - 2 31.12.2023 - 

Budou podpořena 
dvě komunitní 

centra v různých 

obcích MAS; 
podpora se týká 

především 

měkkých aktivit a 
zároveň akcí, které 

naplňují hodnoty a 

principy komunitní 
(sociální) práce, ve 

kterých jsou 

uplatňovány 
aktivizace, 

participace a, je 

uschopňována 
kolektivní 

spolupráce. 

Hodnoty MAS 
stanovila vlastním 

šetřením v obcích 

MAS. 

            6 70 10 

Využívání 

podpořených 
služeb 

osoby výsledek 120 31.12.2015 180 31.12.2023 - 

Podpořené služby 

bude využívat o 60 

osob více, a to 
konkrétně 30 osob 

v každém ze dvou 

podpořených 
komunitních 

center. Počet osob 

MAS stanovila na 
základě propočtu 

osob, které se 

započítávají do 
bagatelní podpory 

(tj. pod 40 hodin 

za projekt) a také 

osoby anonymní, 

které se 

dohromady 
realizovaných 

projektů zúčastní. 

Cena na jednu 
osobu je 25 000,- 

Kč. Cenu MAS 
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stanovila vlastním 

průzkumem trhu.  

            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** 

osoby výsledek 0 1.1.2016 20 31.12.2023 - 

 Znevýhodnění 

účastníci, kteří 
budou kurzy 

navštěvovat, si 

zvýší jejich 
absolvováním svou 

kvalifikaci.  

      6 70 01 

Kapacita 

podpořených 

služeb 

Místa výstup - - 45 31.12.2023 - 

Celkem budou 

podpořena dvě 
komunitní centra o 

kapacitě 20 míst v 

každém. Dále 
budou podpořeny 

celkem tři terénní 

pracovnice (3 
místa) a dva 

sociální pracovnici 

v místě (v každém 
komunitním centru 

jeden), tj. 

dohromady 45 
míst. Hodnotu 

MAS stanovila na 

základě vlastního 
šetření v obcích 

MAS. Cenu 

indikátoru MAS 
zjistila na základě 

průzkumu trhu 

7. 2 Podpora 

sociálních 

služeb a služeb,  

které na ně 

navazují 

IROP 5: Sociální 

služby a 

dostupné bydlení 
IROP 4 9d 4.1 6 75 10 

Kapacita služeb a 
sociální práce 

klienti výsledek 225 30.6.2014 235 31.12.2023 -  

MAS 

identifikovala 
výchozí a cílovou 

hodnotu indikátoru 



95 

 

na základě 

vlastního šetření.  

V regionu MAS 

15 

zařízení  poskytuje 
15 sociálních 

služeb 

s celkovou maxim

ální okamžitou 

kapacitou 225 

klientů. MAS 

identifikovala 
potřebu vzniku 

dalšího zařízení, 

které bude 
poskytovat sociální 

služby podle 

zákona o 
sociálních 

službách 

s maximální 
okamžitou 

kapacitou 10 

klientů. Cílová 
hodnota 

indikátoru vychází 

ze součtu existující 

kapacity na území 

MAS a jejího 
plánovaného 

navýšení. Tudíž. 

Dojde 
k navýšení  počtu 

jednoho zařízení 

s kapacitou 10 
klientu. 

            5 53 10 
Nárůst kapacity 

sociálních bytů 
lůžka výsledek 52 31.12.2015 62 31.12.2023 -  

V rámci plnění 

opatření strategie 
budou v jednom 

sociálním bytě 

vytvořena dvě 
lůžka, celkově tedy 

o deset lůžek více 

(5 bytových 
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jednotek). Výchozí 

hodnotu indikátoru 

MAS zjistila na 
základě vlastního 

šetření MAS 

v regionu, hodnota 
cílového 

indikátoru je 

tvořena na základě 
průzkumu 

v regionu MAS.  

      5 54 01 

Počet 

podpořených 

zázemí pro 
služby a sociální 

práci 

zázemí výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 - 

Bude podpořeno 1 

komunitní centrum 
s plánovanou 

maximální 

okamžitou 
kapacitou 10 osob. 

V rámci 

komunitního 
centra budou 

poskytovány 

služby podle 
zákona č. 

108/2006 Sb. Cena 

jednotky 
indikátoru je 

stanovena na 
5 000 000,- Kč. 

Cenu MAS 

stanovila na 
základě průzkumu 

trhu. 

            5 53 01 

Počet 

podpořených 

bytů pro sociální 
bydlení 

bytové 

jednotky 
výstup 0 31.12.2015 5 31.12.2023 2 

Pro naplnění 

strategie bude 
vytvořeno 5 

sociálních bytů, 

každý byt bude mít 

dvě lůžka, tj. 

celkem 5 bytových 

jednotek, kdy 
každá bude stát 

600 000,- Kč. 

Hodnota milníku 
je odvozena od 

předpokládané 

doby vypsání 
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výzvy a realizace 
samotných 

projektů, tj. do 

konce roku 2018 
se stihnou 

rekonstruovat 2 

bytové jednotky. 
Hodnotu 

indikátoru MAS 

stanovila na 
základě vlastního 

šetření v území 

MAS. MAS 
hodnotu stanovila 

na základě 

porovnání cen 
v realizovaných a 

tematicky a 

rozsahem 
totožných 

projektů minulosti 

v území.  

            5 54 02 

Počet 

poskytovaných 

druhů sociálních 
služeb 

služby výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023  - 

V rámci podpory 

bude 

zaregistrována 
celkem 1 nová 

sociální služba, a 

to v rámci 
vybudovaného 

komunitního 

centra vzniklého 
díky podpoře.  

            5 53 20 

Průměrný počet 

osob 

využívajících 
sociální bydlení 

osoby/rok výsledek 50,74 31.12.2015 60,74 31.12.2023 -  

 V rámci vlastního 

šetření MAS 
zjistila, že 

průměrná 

obsazenost lůžek 

v regionu ve 

výchozí hodnotě je 

50,74 (45 lůžek je 
obsazeno celý rok 

= 45 a 7 lůžek je 

obsazeno 
průměrně 300 dní 

v roce = 0,82x7 = 

5,74); tzn. hodnota 
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výchozího 

indikátoru 45 + 

5,74 = 50,74. Na 
základě vlastního 

šetření MAS 

zjistila, že 
očekávaná hodnota 

cílového 

indikátoru bude 
50,74 původních + 

10x obsazení 

nových lůžek po 
celý rok, tj. 10. 

Celková hodnota 

indikátoru tedy 
60,74. 

Zdroj: MAS Šumperský venkov, z. s. 
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5.10 Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech  

2017 - 2023 programového rámce OPZ 

OPZ 1 Zaměstnanost 

• 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.  

 

Předpokládaný finanční harmonogram: 

Rok Podpora (Kč) z toho příspěvek EU (Kč) vlastní zdroje (Kč) 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 817 000,- 731 000,- 43 000,- 

2019 1 805 000,- 1 615 000,- 95 000,- 

2020 1 995 000,- 1 785 000,- 105 000,- 

2021 1 045 000,- 935 000,- 55 000,- 

2022 380 000,- 340 000,- 20 000,- 

2023 0 0 0 

 

 

OPZ 2 Sociální služby 

• 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. 

Předpokládaný finanční harmonogram: 

Rok Podpora (Kč) z toho příspěvek EU (Kč) vlastní zdroje (Kč) 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 380 000,- 340 000,- 20 000,- 

2019 1 140 000,- 1 020 000,- 60 000,- 

2020 1 330 000,- 1 190 000,- 70 000,- 

2021 950 000,- 850 000,- 50 000,- 

2022 380 000,- 340 000,- 20 000,- 

2023 0 0 0 



100 

 

 

 

OPZ 3 Prorodinná opatření 

• 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. 

Předpokládaný finanční harmonogram: 

Rok Podpora (Kč) z toho příspěvek EU (Kč) vlastní zdroje (Kč) 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 275 500,- 246 500,- 14 500,- 

2019 475 000,- 425 000,- 25 000,- 

2020 475 000,- 425 000,- 25 000,- 

2021 285 000,- 255 000,- 15 000,- 

2022 0 0 0 

2023 0 0 0 
 

 


