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1.1. Programové rámce 
 

 

Tabulka č. 20: Přehled opatření / fichí v programových rámcích s alokacemi a jejich vazba na příslušné operační programy 

opatření / fiche programového rámce vazba na OP 

Alokace* 

číslo název 

číslo spec. 
cíle 
/článku 

název specifického cíle IROP / aktivity ve 
specifickém cíli OPZ / článku PRV 

IROP 

1.1 
Podpora bezpečnosti a atraktivity 
alternativních způsobů dopravy  1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

10 000 000 Kč 
14 000 000 Kč 

1.2 Prevence rizik a katastrof 
1.3 

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof 15 564 000 Kč 

1.3 
Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb 2.1 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 5 000 000 Kč 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 
2.2 

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání 3 000 000 Kč 

1.5 
Dostupnost a kvalita infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 2.4 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

 12 000 000 Kč 
14 393 415 Kč  

1.6 Záchrana kulturního dědictví 
3.1 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

10 000 000 Kč 
0 Kč 

CELKEM IROP 
    

55 564 000 Kč 
51 957 415 Kč 

OPZ - min. 12,42, max. 16,15 mil. Kč 

2.1 Podpora sociálního začleňování 2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování 4 000 000 Kč 

2.2 Prorodinná opatření 2.3.1 Prorodinná opatření 7 000 000 Kč 

2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu 
vyloučení 2.3.1 

Zaměstnanost (vč.profesního vzdělávání) 
3 500 000 Kč 

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice  2.3.1 Sociální podnikání 1 646 000 Kč 
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CELKEM OPZ     16 146 000 Kč 

PRV 

3.1 Investice do zemědělských podniků 17.1.a Investice do zemědělských podniků 7 000 000 Kč 

3.2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 17.1.b 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 4 000 000 Kč 

3.3 Investice do nezemědělských činností 
19.1.b 

Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 11 500 000 Kč 

3.4 Neproduktivní investice v lesích 25 Neproduktivní investice v lesích 791 979 Kč 

CELKEM PRV     23 291 979 Kč 

3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 1 111 321 Kč 

* - U IROP a PRV se jedná o příspěvek EU, u OPZ o celkové způsobilé výdaje 

Vzhledem k charakteru území a jeho potřebám a podmínkám dotačního titulu se nepodporují aktivity z Operačního programu Životní prostředí. V rámci OPZ 

se nenavrhuje klíčový projekt. 

 



 

4 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

1.1.1. Integrovaný regionální operační program – IROP 
 

V programovém rámci IROP je podporováno 6 opatření z celkových 8, které podmínky umožňují. 

Z důvodu malé absorpční kapacity území nejsou podporována opatření ze specifického cíle 2.3 IROP 

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví a ze specifického cíle 3.3 

IROP Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Plénum MAS dne 21.2.2019 

odsouhlasilo odstranění opatření ze specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví. Důvodem odstranění je nezájem všech potenciálních žadatelů v území 

žádat na toto opatření o dotaci. Od 21.2.2019 je tak v programovém rámci IROP podporováno 5 

opatření. 

Specifický cíl 
strategie: 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, kvalitní síť železničních tratí a na ní napojená, 
dostatečně hustá síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras, vytvářející alternativu k 
silniční dopravě 

Název 
opatření: 

1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je zlepšit kvalitu infrastruktury a zvýšit bezpečnost a bezbariérovost 
nemotorové a veřejné dopravy.  
Cyklodoprava v území není bezpečná. Cyklotrasy často vedou po silnicích nebo 
místních komunikacích, kde hrozí kolize s auty. Samostatné cyklostezky ani 
oddělené cyklopruhy na silnicích neexistují. Častý je souběh i s pěšími trasami, kde 
hrozí kolize s chodci. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů je proto žádoucí budovat 
oddělené trasy pro cyklodopravu, vč. doprovodné infrastruktury (dopravní značení, 
odpočívadla, stojany na kola apod.). Budování cyklostezek a cyklotras je možné 
pouze ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami. 
Zásadní je též zvýšení bezpečnosti chodců budováním chodníků podél 
frekventovaných komunikací (konkrétně jde o rekonstrukci, modernizaci a výstavbu 
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace) a bezpečnostních prvků 
(bezbariérové přístupy – rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; signalizace pro 
nevidomé).  
Důležitá je též podpora samostatných parkovacích systémů jako prvků 
podporujících multimodalitu (nutná je tedy vazba na veřejnou dopravu). 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.3 

Typy projektů: Výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek a cyklotras (Budování cyklostezek a 
cyklotras je možné pouze ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami) 
Budování doprovodné infrastruktury cyklodopravy (stojany na kola, úschovny na 
kola, odpočívadla) 
Výstavba a rekonstrukce samostatných parkovacích systémů jako prvků 
podporujících multimodalitu (nutná vazba na veřejnou dopravu) 
Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky; bezbariérové přístupy - rekonstrukce, 
modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné 
hromadné dopravy; signalizace) 

Příjemci 
podpory: 

- obce 
- dobrovolné svazky obcí 



 

5 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

74001 Počet vytvořených parkovacích míst 

76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
 

 

Specifický cíl 
strategie: 

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná pomoc v krizových situacích 
 

Název 
opatření: 

1.2 Prevence rizik a katastrof 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je zvýšení odolnosti území proti rizikům a katastrofám. 
Území není dostatečně připraveno na možná přírodní i antropogenní rizika a 
katastrofy. Jednotky sborů dobrovolných hasičů disponují zastaralou technikou, 
která není v případě mimořádné události nebo kumulovaných událostí a rizik 
schopna adekvátně zvládat situaci. Cílem je modernizace této techniky. Vychází se 
z dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru 
ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014-2020“  
Okruh žadatelů musí být v souladu s přílohou č.5 Programového dokumentu IROP 
(ke stažení zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty).  
Seznam ORP v území MAS dotčených jednotlivými riziky je následující: 
Sněhové srážky a masivní námrazy: ORP Jičín 
Sucho: ORP Jičín, ORP Mladá Boleslav, ORP Mnichovo Hradiště 
Havárie nebezpečných látek: ORP Jičín, ORP Mladá Boleslav 
Z důvodu omezené alokace finančních prostředků na toto opatření bude podpora 
soustředěna jen na techniku související s výkonem činností spojených s extrémním 
suchem. S ohledem na probíhající změny klimatu a industriální charakter regionu 
lze očekávat, že pravděpodobnost výskytu mimořádných událostí a rizik se bude 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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zvyšovat. 
Odkaz: Analytická část, kap.2.2.11 

Typy projektů: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem  
 

Příjemci 
podpory: 

- obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle 
přílohy zákona o požární ochraně) 
- Hasičské záchranné sbory Středočeského kraje a Libereckého kraje 
 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

57001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

57520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
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Specifický cíl 
strategie: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Název 
opatření: 

1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, služeb 
podporujících sociální začleňování a sociálního bydlení. 
Území není dostatečně vybaveno sociálními službami. V území chybí pobytová i 
terénní odlehčovací péče a terénní sociální služby pro rodiny s dětmi. Terénní 
pečovatelská služba se potýká s nedostatkem prostředků na dopravní náklady. 
Nedostatky existují i u služeb podporujících sociální začleňování osob, neboť 
některá sociální zařízení, jako azylové bydlení, sociální bydlení nebo nízkoprahová 
centra v území chybí.  
Proto je třeba podporovat vytváření podmínek pro zlepšování kvality a dostupnosti 
sociálních služeb. S ohledem na nepříznivý demografický vývoj populace a rozvoj 
sociálně-patologických jevů lze očekávat, že význam sociální služeb a služeb 
sociálního začleňování se bude zvyšovat. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.7 – sociální oblast 

Typy projektů: Výstavba, rekonstrukce, nákup objektů a pozemků a vybavení zařízení sociálních 
služeb definovaných zákonem č.108/2006 Sb. vč. terénních, ambulantních, 
pobytových sociálních služeb v rámci „Infrastruktury pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby“ 
Pořízení sociálního bydlení (rekonstrukce a vybavení) 

Příjemci 
podpory: 

Sociální služby: 
- obce 
- dobrovolné svazky obcí 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 
 
Sociální bydlení: 
- obce 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
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55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

67510 Kapacita služeb a sociální práce 

55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů 
 

 

Specifický cíl 
strategie: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu 

Název 
opatření: 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je investiční podpora sociálního podnikání.  
V území není dosud dostatečně rozvinuto sociální podnikání. Dle dostupných zdrojů 
zde byl identifikován pouze jeden sociální podnik. Sociální podnikání však může být 
vhodným řešením problémů místních komunit a napomoci sociálnímu začlenění a 
pracovnímu uplatnění osob obtížně umístitelných na pracovním trhu. Zároveň 
může svou činností vytvářet společensky prospěšné ekonomické aktivity, které 
v území doposud chybějí a napomoci tak růstu občanské vybavenosti v území. 
Proto je třeba podporovat vytváření a rozšiřování sociálních podniků. Předpokládá 
se úzká provázanost na neinvestiční podporu sociálního podnikání v programovém 
rámci OP Zaměstnanost. 
Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin a bude přispívat k podpoře sociálního začleňování tím, že min. 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet 
z cílových skupin. 
Podpora stávajících podniků a pořízení vybavení do nich je možná pouze v případě, 
kdy dojde zároveň k rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne 
provozovat novou podnikatelskou aktivitu. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.8 – Ekonomická aktivita a zaměstnanost v hlavních 
ekonomických odvětvích 

Typy projektů: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

Příjemci 
podpory: 

- osoby samostatně výdělečně činné 
- malé a střední podniky 
- dobrovolné svazky obcí 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- církve 
- církevní organizace 
- nestátní neziskové organizace 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
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kritérií: 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

10000 Počet podniků pobírajících podporu 

10102 Počet podniků pobírajících granty 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

10403 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 
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Specifický cíl 
strategie: 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 
odpovídající potřebám pracovního trhu, dostatečná nabídka služeb mimoškolního a 
celoživotního vzdělávání 

Název 
opatření: 

1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je investiční podpora subjektů pro vzdělávání a celoživotní učení.  
Existence škol je jedním ze základních prvků atraktivity venkova. Do budoucna lze 
přitom v souvislosti s očekávaným poklesem počtu žáků předpokládat zvýšený tlak 
na redukce sítě škol. Existují velké rozdíly ve vybavení jednotlivých škol, finanční 
prostředky plynoucí do škol jsou velmi omezené. Existují rovněž problémy s inkluzí 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zabránění vylidňování oblasti jsou 
proto nutné investice do výstavby, rekonstrukce a vybavení škol a vzdělávacích 
subjektů, podpora kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, podpora 
sociální inkluze pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora vnitřní 
konektivity škol a připojení k internetu. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.9 

Typy projektů: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a rozšíření kapacit pro zařízení 
předškolního vzdělávání (dětské skupiny a mateřské školy) 
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro základní vzdělávání v základních školách 
pro výuku klíčových kompetencí 
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro celoživotní vzdělávání pro výuku klíčových 
kompetencí 
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
pro výuku klíčových kompetencí 
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu v zařízeních pro základní 
vzdělávání 
Pozn. Klíčovými kompetencemi jsou: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 
- schopnost práce s digitálními technologiemi. 

Příjemci 
podpory: 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání  
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
- obce 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 
- organizační složky státu 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 
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Číslo Název 

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 
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Specifický cíl 
strategie: 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní vyžití, široká 
nabídka kulturních a sportovních akcí včetně volnočasových aktivit pro děti a 
mládež, aktivní účast občanů na společenském dění, oživení a péče o hmotné i 
nehmotné kulturní dědictví 

Název 
opatření: 

1.6 Záchrana kulturního dědictví 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
dědictví 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je podpora záchrany kulturního dědictví v podobě investic do 
zachování nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek a sbírkových fondů. 
Musí se jednat o památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, o 
památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 
kulturní dědictví, o národní kulturní památky k 1. 1. 2014, památky evidované v 
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Dotčené památky 
musí být v souladu s PD IROP. 
 Tyto požadavky splňuje 6 objektů, které se řadí mezi národní kulturní památky, 
z toho 3 zámky (Mnichovo Hradiště, Humprecht, Hrubý Rohozec), 1 hrad (Kost), 1 
zřícenina hradu (Trosky) a 1 památka lidové architektury (Dlaskův statek). Všechny 
tyto objekty jsou velmi cenným dokladem historického dědictví a patří 
k nejnavštěvovanějším památkovým objektům. Jejich uchování pro budoucí 
generace vyžaduje stálou péči.  
 
Cílem opatření je rovněž zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních 
fondů a jejich zpřístupnění. 
Zde musí žadatel splňovat tyto podmínky: 
- Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. 
- Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
- Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 
30 000 návštěvníků. 
Jediným subjektem, který toto splňuje je Muzeum Českého ráje v Turnově. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.12 
 
Změnou SCLLD č.5 (dodatek č. 4 SCLLD), kterou komunitně projednalo a schválilo 
Plénum MAS dne 21.2.2019, se dané opatření nebude realizovat. Důvodem je 
nezájem všech potenciálních žadatelů v území žádat v tomto opatření o dotaci. 

Typy projektů: Efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení národních 
kulturních památek 
Příklady projektů: 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 
- odstraňování přístupových bariér, 
- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, 
- restaurování památek, 
- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic 
a depozitářů, 
- digitalizace památek a mobiliářů, 
- obnova parků a zahrad u souborů památek, 
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického 
a technologického zázemí 
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Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění 
Příklady projektů: 
- zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, 
- restaurování sbírkových a knihovních fondů, 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 
- odstraňování přístupových bariér, 
- digitalizaci sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších 
projektů), 
- zabezpečení a osvětlení objektů, 
- rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic 
a depozitářů, 
- modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického 
a technologického zázemí. 
 

Příjemci 
podpory: 

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

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

90501 Počet revitalizovaných památkových objektů 

91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 

90703 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

91010 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí 
zpřístupněných za vstupné 

90710 Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů 
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1.1.2. Operační program Zaměstnanost – OPZ 
V programovém rámci OPZ jsou aktivity podporovatelné ze specifického cíle 2.3.1 tematicky 

rozděleny do 4 opatření.  

 

Název 
opatření: 

2.1 Podpora sociálního začleňování 

Specifický cíl 
SCLLD: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Opatření 
SCLLD: 

1.3.6 Podpora služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení, 
sociálního poradenství, komunitní sociální práce a 
sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení 
Dále i: 
1.3.1  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb a jejich vybavení 
1.3.2  Podpora všech druhů terénní péče, vč. neformální a sdílené péče 
1.3.3     Optimalizace sítě zdravotnických a sociálních zařízení s cílem zlepšení 
dostupnosti služeb pro klienty; provázání služeb do efektivního, uživatelsky 
příjemného systému 
1.3.5  Vzdělávání pracovníků sociálních a zdravotních služeb, zvyšování 
profesionality, poradenství 
1.3.8  Podpora prevence v oblasti kriminality, závislostí (drogy, hráčství apod.) a 
dalších sociálně patologických jevů – preventivní programy a vzdělávání ve školách, 
pro občany, pro skupiny obyvatel s rizikovým chováním a ohrožené sociálním 
vyloučením a v sociálně vyloučených lokalitách 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problém sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
osob a sociálně patologických jevů v území. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit podporovat sociální služby, 
které budou přispívat k sociálnímu začlenění, prevenci sociálního vyloučení osob 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a prevenci sociálně 
patologických jevů. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.2, 2.3 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.5 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 2 000 000 Kč 
2018: 2 000 000 Kč 
2019-2023: 0 Kč 
Z důvodu očekávaného nového zákona o sociálních službách předpokládáme 
vyhlášení 1.výzvy na podzim 2017. 

F) Popis 
možných 
zaměření 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.: 
Odborné sociální poradenství 
Terénní programy  
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projektů: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Krizová pomoc 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Sociální rehabilitace 
Sociálně terapeutické dílny 
Služby následné péče 
Podpora samostatného bydlení 
Osobní asistence 
Odlehčovací služby 
 
Programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb.: 
Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání 
Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a 
péči 
Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro 
osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty 
Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního 
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci 
Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, 
včetně rozvoje domácí paliativní péče 
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin 
Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného 
bydlení 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
Osoby se zdravotním postižením, kombinovanými diagnózami a ohrožené 
specifickými zdr.riziky 
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby po 
výkonu trestu a opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené předlužeností, 
osoby ohrožené vícenásobnými riziky 
Osoby pečující o malé děti a jiné závislé osoby 
Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální 
integrace 
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách 
Pro aktivity nad rámec základních činností sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb. 
navíc: 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi a kraji 
Dobrovolné svazky obcí 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V území existuje řada registrovaných sociálních služeb. 
Jsou to 2 centra denních služeb, která nabízejí ambulantně služby pro osoby s 
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mentálním postižením. 
Existuje zde 1 domov pro osoby se zdravotním postižením, který nabízí i chráněné 
bydlení.  
Celkem 6 subjektů nabízí odborné sociální poradenství – 3 z nich ambulantní 
formou, což jsou poradny pro rodinu, mezilidské vztahy a občanská poradna. Další 
3 subjekty, mezi nimi hospic, nabízí odborné sociální poradenství především 
zdravotně postiženým.  
3 subjekty nabízí odlehčovací služby hlavně pro osoby se zdravotním postižením 
(vč. mentálního a kombinovaného). 
6 subjektů nabízí pečovatelskou službu, a to vždy terénní formou většinou pro 
zdravotně postižené, 1 subjekt terénní programy (pro různé skupiny osob, i pro 
osoby ohrožené sociálně patologickými jevy) a sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, 2 subjekty sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním 
postižením a rovněž 2 subjekty sociálně-terapeutické dílny (pro osoby s duševním a 
mentálním postižením). 2 subjekty nabízí podporu samostatného bydlení. 
Z dotazníkového šetření v obcích vyplývá, že zde rovněž existují 4 mateřská / 
rodinná centra, 2 domovy dětí a mládeže (a další neformální místa setkávání dětí) a 
7 domovů s pečovatelskou službou. 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 5 NNO, 1 příspěvková organizace obce, 1 obchodní korporace a 1 OSVČ. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i zdravotně postižení, chronicky nemocní, osoby ohrožené 
závislostí na návykových látkách a dalšími sociálně patologickými jevy, některé 
etnické menšiny, zejména Romové, migranti, propuštění vězni.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Součástí plánovaných aktivit jsou i služby pro rodiny s dětmi, které ve výsledku 
především usnadňují pozici žen, které ve většině případů nesou hlavní zátěž péče o 
děti. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v jednotlivých výzvách MAS. 

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci 0 50 

67001 Kapacita podpořených 
služeb 

Místa 0 9 

67401 Nové nebo inovované 
sociální služby týkající se 
bydlení 

Služby 0 1 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 

Dokumenty 0 1 
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(vč. evaluačních) 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

67010 Využívání podpořených 
služeb 

Osoby 0 10 

67315 Bývalí účastníci projektů 
v oblasti sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila svůj 
účel 

Osoby 0 10 

67310 Bývalí účastníci projektů, u 
nichž intervence formou 
sociální práce naplnila svůj 
účel 

Osoby 0 20 
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Název 
opatření: 

2.2 Prorodinná opatření 

Specifický cíl 
SCLLD: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Opatření 
SCLLD: 

1.3.7 Podpora prorodinných opatření 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problematiku prorodinných opatření. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je podpora prorodinných opatření formou podpory zařízení typu 
školní družiny, kluby, podpora dětských skupin.  Ta pomohou lépe sladit pracovní 
život a péči o rodinu. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.3 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.5 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 3 000 000 Kč 
2018: 2 000 000 Kč 
2019: 2 000 000 Kč 
2020-2023: 0 Kč 
Z průzkumu MAS se předpokládá potřebnost a zájem o realizaci těchto projektů. 
Lze očekávat dostatečný počet subjektů, které budou chtít realizovat své projekty, 
je proto plánováno vyhlášení 3 výzev. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

 
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
Příměstské tábory 
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 
Vzdělávání pečujících osob 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské / rodičovské dovolené 
osoby pečující o malé děti 
Rodiče samoživitelé 
 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi/kraji  
Dobrovolné svazky obcí 
 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 
Profesní a podnikatelská sdružení 

I) Absorpční V souvislosti s tlakem mnoha firem na vysokou produktivitu a pracovní nasazení 
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kapacita MAS: zde existuje společenská poptávka na realizaci různých forem prorodinných 
opatření. V území existuje 1 evidovaná dětská skupina podle zákona č. 247/2014 
Sb.  Je zde značné množství osob nabízejících hlídání dětí. Rovněž některé firmy 
nabízí různou formu pomoci rodičům malých dětí ve formě pružné pracovní doby, 
práce z domova, firemních školek apod. Situaci rozptýlenosti malých obcí bez MŠ i 
ZŠ lze řešit zajištěním společné dopravy dětí. Zároveň je žádoucí vyřešit problém 
letních prázdnin, kdy v současné době neexistuje možnost příměstských táborů. 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 3 NNO, 2 obce, 1 příspěvkové organizace obce, 2 obchodní korporace a 1 
OSVČ. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob ohrožených na trhu 
práce.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob ohrožených na trhu 
práce, především ženy, které ve většině případů nesou hlavní zátěž péče o děti. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS. 

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 87 

50001 Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby 0 50 

50100 Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního 
věku 

Zařízení 0 1 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokumenty 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

50110 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Osoby 0 17 

50120 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti ve věku 
do 3 let 

Osoby 0 3 

62600 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 

Osoby 0 1 
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účasti 
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Název 
opatření: 

2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení 
 

Specifický cíl 
SCLLD: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu  
* 2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké škály podnikatelských subjektů a 
pracovních příležitostí s preferencí malých a středních firem, vč. živnostníků, 
podomácké výroby a řemeslných profesí – sekundární vazba 

Opatření 
SCLLD: 

2.3.2 Podpora nástrojů k uplatnění na pracovním trhu a získání pracovních 
zkušeností a návyků (kariérní poradenství, diagnostika, zprostředkování 
zaměstnání, prostupné zaměstnání, motivační aktivity, veřejně prospěšné práce,…) 
Dále i: 
2.3.1 Vzdělávání a růst kvalifikace pracovních sil (rekvalifikace, celoživotní 
vzdělávání,…) 
2.3.3 Spolupráce zaměstnavatelů, škol a dalších lokálních partnerů na trhu práce 
(praxe, stáže, dny otevřených dveří ve firmách, příklady dobré praxe, setkávání 
ředitelů škol a podnikatelů, regionální burzy práce, job centra,…) 
2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení uvolněných 
pracovních míst 
2.3.5 Zavádění flexibilních forem organizace práce (částečné pracovní úvazky, 
home office, sdílená pracovní místa,…) 
2.1.1 Podpora podnikatelského prostředí v obcích, zejména malých a středních 
podniků (vzdělávání a poradenství podnikatelům, databáze podnikatelů v obcích, 
společný marketing a propagace, pomoc se zajištěním prostor) 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problém zvýšení zaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit podporovat zvýšení 
zaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.2 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1 a 1.3 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 2 000 000 Kč 
2018: 1 500 000 Kč 
2019-2023: 0 Kč 
Plánovány jsou 2 výzvy ve 2 po sobě jdoucích letech. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

 
Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 
Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 
Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 
Podpora prostupného zaměstnávání 

G) 
Podporované 
cílové 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby 
Osoby znevýhodněné na místním pracovním trhu (osoby s nízkou úrovní 
kvalifikace, propuštění zaměstnanci, osoby s kumulací hendikepů, atd.) 
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skupiny: Osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené 
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním) 
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 
Neaktivní osoby 
Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu 
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let 
Propuštění zaměstnanci 
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi/kraji 
Dobrovolné svazky obcí 
 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 
 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 1 NNO, 1 příspěvková organizace obce, 2 obchodní korporace a 1 OSVČ. 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

Na území vykonávají svoji působnost 4 kontaktní pracoviště Úřadu práce (v 
Turnově, Mnichově Hradišti, Jičíně a Mladé Boleslavi), v území sídlí 2 agentury 
práce, nestátní neziskové organizace, do realizace projektů se mohou zapojit i 
města a obce v území, sociální podnikatelé, zaměstnavatelé, realizátoři veřejné 
služby a dobrovolnické služby, hospodářská komora. 
Rekvalifikaci mohou vykonávat i vzdělávací subjekty v území s akreditovaným 
vzdělávacím programem nebo školy v rámci oboru vzdělání, který mají zapsaný 
v rejstříku škol. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z 
obtížně dopravně dostupných oblastí, absolventi škol, drogově závislí, propuštění 
vězni.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou zaměřeny na muže i ženy bez rozdílu, ve svém důsledku 
však mohou mít pozitivnější vliv na ženy, které mají obecně na pracovním trhu 
horší postavení. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS.  

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná Výchozí Cílová 
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jednotka hodnota hodnota 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy 
práce 

Podniky 0 4 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 31 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokumenty 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

50130 Počet osob pracujících v 
rámci flexibilních forem práce  

Osoby 0 7 

62600 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Účastníci 0 27 

62700 Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby 0 18 

62800 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 0 18 
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Název 
opatření: 

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice  
 

Specifický cíl 
SCLLD: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu 

Opatření 
SCLLD: 

2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení uvolněných 
pracovních míst 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problematiku neinvestiční podpory sociálního podnikání.  
 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit vytvářet podmínky pro vznik a 
rozvoj sociálních podniků.   

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.2 a 2.3 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.4 v programovém rámci IROP. 
Vazba na opatření 3.3 v programovém rámci PRV. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 1 000 000 Kč 
2018: 646 000 kč 
2019-2023: 0 Kč 
Plánovány jsou 2 výzvy ve 2 po sobě jdoucích letech. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – Integrační 
sociální podnik 
Rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
Integrační sociální podnik 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené: 
Osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané 
Osoby se zdravotním postižením dle §67 z. č. 435/2004 Sb. nebo dle zákona č. 
108/2006 Sb., v nebo po výkonu trestu, opouštějící institucionální zařízení 
Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé 
Osoby pečující o malé děti 
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

Obchodní korporace 
OSVČ 
Nestátní neziskové organizace 
 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 1 obchodní korporace. 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V území existuje potenciál pro vznik sociálního podniku, který může být vhodným 
řešením problémů místních komunit a napomoci sociálnímu začlenění a 
pracovnímu uplatnění osob obtížně umístitelných na pracovním trhu. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby se 
zdravotním postižením, propuštění vězni, osoby opouštějící zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné péče.  
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podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou zaměřeny na muže i ženy bez rozdílu, ve svém důsledku 
však mohou mít pozitivnější vliv na ženy, které mají obecně na pracovním trhu 
horší postavení. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS.  

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 2 

10213 Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Organizace 0 1 

10212 Počet podpořených již 
existujících sociálních 
podniků 

Organizace 0 1 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokumenty 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

10211* Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, 
které fungují i po ukončení 
podpory 

Organizace 0 1 

62600 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Osoby 0 1 

62800 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 0 1 

* indikátor se bude plnit až v průběhu projektu  
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Tabulka č. 21: Analýza rizik projektů z OPZ 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika 

Pravděpo-
dobnost 
(P) 

Dopad 
(D) V=P*D 

Finanční riziko           

nedostatek financí MAS na zajištění 
realizace strategie / programového 
rámce 2 5 10 

hledání finančních zdrojů (dotace od orgánů veřejné 
správy, dary) 

OPS pro Český ráj 

rozvoj vlastní ekonomické činnosti 

zvýšení členských příspěvků 

nedostatek financí žadatelů na 
předfinancování a spolufinancování 
projektů 2 5 10 

hledání dalších finančních zdrojů (banka, partnerství s 
dalšími subjekty,..) 

individuální 
žadatelé 

snížení nebo odebrání dotace 
jednotlivým projektům 2 5 10 konzultace MAS s žadateli 

individuální 
žadatelé a OPS pro 
Český ráj 

        konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  OPS pro Český ráj 

        pečlivé studium dotační smlouvy a podmínek výzvy 
individuální 
žadatelé 

Organizační riziko           

nezvládnutí realizace programového 
rámce (administrace projektů, 
monitoring, evaluace, animační 
aktivity) 2 5 10 

personální zajištění kanceláře MAS 

OPS pro Český ráj 

školení zaměstnanců kanceláře MAS 

zavedení motivačních faktorů pro zaměstnance 

pečlivé dodržování metodiky OPZ 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

náročnost realizace pro jednotlivé 
žadatele 3 3 9 

konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj 

školení zaměstnanců kanceláře MAS 

jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS 

zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných 
výzev MAS 

Právní riziko           
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nedodržení pravidel zadávacích 
řízení 2 5 10 

konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

pravidelná komunikace s řídícím orgánem OPZ 
individuální 
žadatelé 

jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS OPS pro Český ráj 

nedodržení souvisejících právních 
předpisů a pravidel žadateli 
(kvalifikace pracovníků sociálních 
služeb, zařazení do krajské sítě 
podporovaných služeb,...) 1 5 5 konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

        pravidelná komunikace s řídícím orgánem OPZ 
individuální 
žadatelé 

        konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj 

        jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS 

        
zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných 
výzev MAS 

překryv aktivit s jinými aktivitami 
financovanými z jiných zdrojů 1 5 5 konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj         
konzultace MAS s dalšími subjekty (Úřad práce, Krajský 
úřad) 

Věcné riziko           

neschválení programového rámce 
(je i finančním rizikem) 2 5 10 

pečlivé dodržování met.pokynů a informací řídícího orgánu 
OPZ 

OPS pro Český ráj 

pravidelné konzultace s NS MAS a řídícím orgánem OPZ 

pečlivé zpracování programového rámce 

konzultace s Úřadem práce, Krajským úřadem,příp. dalšími 
zainteresovanými institucemi 

využití služeb odborníků a expertů v problematice 

pravidelná kontrola portálu ISKP14+ k zajištění reakce na 
výtky k věcnému hodnocení v dané lhůtě 

neplnění cílů programového rámce / 
nedostatek podaných žádostí 3 4 12 

provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu 
formulace strategie a programového rámce 

OPS pro Český ráj 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 
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konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 

neplnění indikátorů výstupu 3 4 12 

provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu 
formulace strategie a programového rámce 

OPS pro Český ráj 

výběr relevantních indikátorů a stanovení realistických 
cílových hodnot 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 

zohlednění indikátorů v kritériích výběru projektů 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 

neplnění harmonogramu realizace 
(finančního plánu) strategie 2 4 8 

personální zajištění kanceláře MAS 

OPS pro Český ráj 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 

operativní změna v harmonogramu plánu výzev a 
administraci projektů 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 
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1.1.3. Program rozvoje venkova – PRV 
V programovém rámci PRV se ze 13 podporovatelných článků vzhledem k charakteru, potřebám a 

absorpční kapacitě území podporují prostřednictvím fichí 4 články. Navržena je rovněž podpora 

z článku 44 – projekty spolupráce.  

 

Název Fiche 3.1 Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV 17.1.a Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na hmotné a nehmotné 
investice v rostlinné a živočišné výrobě 

- vazba na cíle SCLLD 3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a jejího 
zpracování 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- investice do zemědělských staveb a technologií 
pro rostlinnou a živočišnou výrobu 
- investice pro školkařskou produkci 
- investice na pořízení mobilních strojů pro 
zemědělskou výrobu 
- investice do peletovacích zařízení pro vlastní 
spotřebu v zemědělském podniku 
Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu 
týkající se včel a rybolovu. Nelze podpořit 
investice pro rostlinnou výrobu týkající se 
obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a 
oplocení sadů. Nelze podpořit pořízení kotlů na 
biomasu. 

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 
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- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 5 

- cílový stav 10 

 

Indikátory výsledků  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 1 

- cílový stav 2 
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Název Fiche 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV 17.1.b Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na investice, které se týkají 
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU 

- vazba na cíle SCLLD 3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a jejího 
zpracování 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- investice do výstavby a rekonstrukce budov 
včetně nezbytných manipulačních ploch 
- investice do pořízení strojů, nástrojů a zařízení 
pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně 
technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů) 
- investice související se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování 
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 
kvality produktů 
- investice související s uváděním zemědělských 
a potravinářských produktů na trh (včetně 
investic do marketingu) 
- investice do zařízení na čištění odpadních vod 
ve zpracovatelském provozu  
Nelze podpořit investice týkající se zpracování 
produktů rybolovu a výroby medu.  

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 
Výrobce potravin 
Výrobce krmiv 
Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh 
a vývoji zemědělských produktů uvedených 
v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní 
produkt 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí, 
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zkrácení dodavatelského řetězce, zpracování 
prvovýroby) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 1 

- cílový stav 2 

 

Indikátory výsledků  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 1 
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Název Fiche 3.3 Investice do nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV 19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na investice do 
nezemědělských činností u podnikatelských 
subjektů – mikropodniků a malých podniků  

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké 
škály podnikatelských subjektů a pracovních 
příležitostí s preferencí malých a středních firem, 
vč. živnostníků, podomácké výroby a řemeslných 
profesí 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou investice do vybraných 
nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE): 
- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v 
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken 
dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s 
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků 
a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  
- F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost),  
- G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 
a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými 
hmotami ve specializovaných prodejnách),  
- I (Ubytování, stravování a pohostinství),  
- J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61),  
- M (Profesní, vědecké a technické činnosti s 
výjimkou oddílu 70),  
- N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a 
ostatní rezervační služby),  
- N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou 
krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  
- N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), 
- N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských 
výstav),  
- N 82.92 (Balicí činnosti),  
- P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  
- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  
- S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost) a  
- S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) 
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mohou být realizovány pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 

Definice příjemce dotace Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky 
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 
zemědělci. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí, 
investice do technologií, infrastruktury 
cestovního ruchu) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu, sídlo žadatele) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 4 

- cílový stav 10 

 

Indikátory výsledků  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 1 

- cílový stav 2 
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Název Fiche 3.4 Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV 25 Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na realizaci investic 
zajišťujících zvyšování environmentálních a 
společenských funkcí lesa 

- vazba na cíle SCLLD 3.4 Udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení 
druhové a věkové struktury lesních porostů, 
adekvátní stavy zvěře v krajině 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce 
stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků) 
- aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti 
území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory) 
- opatření k údržbě lesního prostředí (např. 
zařízení k odkládání odpadků) 
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků 
lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně) 
Projekty musí být realizovány na lesních 
pozemcích (PUPFL) s výjimkou zvláště 
chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel 
na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, 
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy. 

 

Definice příjemce dotace Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. údržba lesního prostředí, 
zaměření projektu na více aktivit, ekologický 
charakter projektu) 

Efektivnost a hospodárnost (např. celkové 
náklady projektu) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu, velikost území dotčené realizací 
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projektu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 92702 

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 2 

- cílový stav 4 

- číslo 93001 

- název Celková plocha (ha) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 10 

- cílový stav 20 
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Název Fiche 3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy 
LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na projekty spolupráce mezi 
MAS a jinou MAS nebo jiným partnerstvím 

- vazba na cíle SCLLD 1.4 Nekonfliktní vztahy a úspěšná spolupráce 
mezi vedením obcí, občany a místními subjekty a 
efektivní meziobecní i mezinárodní spolupráce 
vedoucí k úspěšnému rozvoji obcí 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- u hmotných a nehmotných investic včetně 
stavebních úprav pouze následující výdaje: 
  - investice týkající se zajištění odbytu místní 
produkce včetně zavedení značení místních 
výrobků a služeb, 
  - investice související se vzdělávacími aktivitami, 
  - investice do informačních a turistických 
center. 
- měkké akce (konference, festivaly, workshopy, 
exkurze, výstavy, přenosy příkladů správné 
praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.)) 
- předběžná technická podpora (do 10 % 
z alokace) 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za 
předpokladu, že jsou společně provozovány 
spolupracujícími subjekty. 

 

Definice příjemce dotace Pouze MAS. 
Kromě jiných MAS (jejíž SCLLD nebyla schválena 
z PRV či zahraniční MAS) může MAS 
spolupracovat se: 
a) skupinou místních veřejných a soukromých 
partnerů na venkovském území, která provádí 
strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
b) skupinou místních veřejných a soukromých 
partnerů na jiném než venkovském území, která 
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč  

 

Indikátory výstupů  

- číslo 92501 

- název Celkové veřejné výdaje (EUR) 
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- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 41 087 

 

 

 

 

 

 


