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Zpravodaj  
MAS Ekoregion Úhlava 

a sociální služby, ve výzvách 
Operačního programu Za-
městnanost (OPZ) na sociál-
ní služby a prorodinná opat-
ření a  v Programu rozvoje 
venkova (PRV) na rozvoj 
podnikání v zemědělství, 
lesnickou infrastrukturu a 
technologie či pozemkové 
úpravy. 

Strategie komunitně vedené-
ho místního rozvoje pro úze-
mí MAS Ekoregion Úhlava 
byla v červenci 2017 po před-
ložení na Ministerstvo pro 
místní rozvoj schválena řídí-
cími výbory tří operačních 
programů (OPZ, IROP a 
PRV). Příprava tohoto doku-
mentu začala však již v roce 
2013 s cílem zajistit 
dlouhodobý udržitelný rozvoj 
území MAS. Dokument 
vznikal metodou práce s 
místní komunitou, do jeho 
přípravy  byli zapojeni místní 
aktéři z veřejného, 
soukromého i neziskového 
sektoru a z řad veřejnosti.  

Tým, který strategii připravo-
val byl tvořen členy progra-
mového výboru MAS, mana-
žerem MAS a externími od-
borníky. Nejprve jsme zpra-
covali analýzu stávající situa-
ce vycházející z dostupných 
dat a z informací a podnětů 

jednotlivých aktérů v území, 
pak byly určeny problémové 
oblasti a vypracována strategie 
území působnosti MAS.  

Na realizaci strategie  bylo z 
operačních programů přislíbe-
no celkem 58 mil. Kč, které 
budou rozděleny na projekty 
v území. První výzvy bude 
MAS vyhlašovat již koncem 
roku 2017 a zveřejňovány 
budou na webových stránkách 
MAS (www.ekoregion-
uhlava.cz). 

Výzvy budou vyhlašovány ve 
třech takzvaných programo-
vých rámcích, které ve strate-
gii určují, jaké aktivity z jed-
notlivých operačních progra-
mů, bude MAS v následujícím 
období podporovat. V rámci 
Intergovaného regionálního 
operačního programu (IROP) 
se výzvy zaměří na bezpeč-
nost dopravy, cyklodopravu, 
infrastrukturu pro vzdělávání 

Strategie CLLD schválena 

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvy 

MAS Ekoregion Úhlava při-

pravuje vyhlášení prvních 

výzev do konce roku 2017.  

Dne 30.10.2017 byly vyhláše-

ny 2 výzvy v rámci progra-

mového rámce OPZ. Bližší 

informace o připravovaných 

výzvách se dozvíte na dalších 

stránkách tohoto Zpravodaje 

a na webových stránkách 

MAS.   Kancelář MAS záro-

veň nabízí potenciálním žada-

telům konzultace projekto-

vých záměrů. Konzultace lze 

domluvit na telefonu + 420 

775 764 417 nebo  

 

na e-mailu havra-

nek@ekoregion-uhlava.cz. 

Povinné přílohy k jednotli-

vým výzvám jsou uvedeny na 

webových stránkách jednotli-

vých OP a MAS: 

www.ekoregion-uhlava.cz 

 Strategie CLLD 

schválena 

 58 mil. Kč pro rozvoj 

území 

  3 operační programy 

(OPZ, PRV a IROP) 

 První výzvy budou 

vyhlášeny koncem 

roku 2017 
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Cílem podpory je zlepšení dopravní dostupnosti v obcích MAS Ekoregion Úhlava podporou realizace projektů zaměře-
ných na zlepšení bezpečnosti dopravy a zlepšení infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. 
Podporovány budou aktivity: 

 Bezpečnost dopravy 

 Cyklodoprava 
 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Obce 

 Dobrovolné svazky obcí (DSO) 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 Organizace zřizované nebo zakládané DSO 
 
Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 6 800 000 Kč 
 
Odkaz na text a pravidla výzvy řídícího orgánu IROP: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
-CLLD 

Integrovaný regionální operační program 
1.1 Vytvoření a udržování kvalitní cestní sítě 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společ-
ným nebo odděleným provozem sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v při-
druženém prostoru silnic a místních komunikací sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,  

 úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podo-
bě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů 
pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,  

 je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a 
kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a 
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních doprav-
ních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového 
opatření pro cyklisty,  

 je možná kombinace uvedených aktivit.  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a 
stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s ome-
zenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve studii 
proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především 
pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.),    

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

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komuni-
kace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazu-
jících na bezbariérové komunikace pro pěší,  

 realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizo-
vaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),  

 je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 
(např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbarié-
rových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy,  

 je možná kombinace uvedených aktivit. 

Hlavní způsobilé výdaje pro aktivitu  „Cyklodoprava“ 

Hlavní způsobilé výdaje pro aktivitu  „Bezpečnost 
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 nákup objektů, domů, bytů a pozemků  

 výstavba nových sociálních bytů 

 nákup a dostavba nedokončených staveb 

 rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu 

 rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu, společné prostory bytového domu jsou 
definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnic-
tvím 

 pořízení základního vybavení bytové jednotky,  
 
Podpora je poskytována v režimu de minimis maximální výše způsobilých výdajů pro obce je 15 000 000 Kč, pro 
NNO, církve a církevní organizace 14 210 000 Kč. 
 
Celkové způsobilé výdaje na 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 028 Kč.  

Hlavní způsobilé výdaje pro aktivitu „Sociální bydlení“ 

Cílem podpory je zlepšení infrastruktury v sociální oblasti formou podpory dostupného nájemního sociálního bydlení 
pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a umožnění vstupu do nájemního bydlení těmto 
osobám. Sociální byty musí splňovat parametry pro sociální bydlení, parametry stanovené IROP a technické standardy. 
Musí být zajištěno předcházení segregaci a dodrženy stanovené podmínky IROP pro nakládání s těmito byty. Podporo-
vány budou aktivity: 

 Sociální bydlení 
 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Obce 

 Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy,  obecně prospěšné společnosti) 

 Církve 

 Církevní organizace 
Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 3 500 000 Kč 
 
Odkaz na text a pravidla výzvy řídícího orgánu IROP: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-
projekty-CLLD 

1.2 Rozšíření sociálních služeb 
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 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro při-
vedení inženýrských sítí 

 rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně soci-
álních služeb, budou-li v projektu poskytovány 

 nákup pozemků a staveb 

 vybavení pro zajištění provozu zařízení 

 pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

Hlavní způsobilé výdaje pro aktivitu „Rozvoj komunitních center“ 

Cílem podpory je minimalizace socio-patologických jevů zkvalitněním sociálních služeb v obcích. Podporována jsou 
veřejná víceúčelová zařízení (komunitní centra), ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci 
jednotlivců a komunity jako celku, realizující sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které 
vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality a  členové komunity se 
aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě. V době udržitelnosti musí v centru půso-
bit minimálně jeden pracovník se vzděláním podle zákona o sociálních službách. 
 
Podporované aktivity: 

 Rozvoj komunitních center 
 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Obce 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 Dobrovolné svazky obcí 

 Církve a církevní organizace  

 NNO vykonávající činnost v oblasti sociální služby, sociálního začleňování či podpory znevýhodněných osob 
 
NNO, církve a církevní organizace musí vykonávat svou činnost v jedné z těchto oblastí: 

 podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob   

 sociální služby 

 aktivity sociálního začleňování. 
 
Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 1 200 000 Kč 
 
Odkaz na text a pravidla výzvy řídícího orgánu IROP: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-
projekty-CLLD 

1.3 Minimalizace socio-patologických jevů 



Stránka 5 Zpravodaj  

Cílem podpory je zlepšení infrastruktury pro vzdělávání -stavební úpravy vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro sociální 

inkluzi, zlepšení vybavení vzdělávacích zařízení pro podporu jazykového a polytechnického vzdělávání a prohloubení 

schopností práce s digitálními technologiemi v základních a mateřských školách a školských zařízeních (i pro neformální 

a celoživotní vzdělávání). 

Podporované aktivity: 

 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

 Infrastruktura základních škol 

 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Oprávnění žadatelé/příjemci: 
U aktivity Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

 Zařízení péče o děti do 3 let 

 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti 

 Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a církevní organizace 
U aktivity Infrastruktura základních škol 

 Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 Nestátní neziskové organizace  

 Církve a církevní organizace 
U aktivity Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy   

 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 Obce  a organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 Nestátní neziskové organizace  

 Církve a církevní organizace 

 Organizační složky státu (OSS) a jejich příspěvkové organizace (PO OSS) 
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi 
a mládeží a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána. Hlavním účelem jejich činnosti nesmí být 
vytváření zisku.  
Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 7 000 000 Kč 
Odkaz na text a pravidla výzvy řídícího orgánu IROP:  
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-
Infrastruktury-pro-vzdela 

1.4 Zajištění kvalitního vybavení a infrastruktury pro vzdělávání 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýr. sítí 

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 

 pořízení vybavení budov a učeben 

 pořízení kompenzačních pomůcek 

 zajištění konektivity školy a připojení k internetu (pouze u aktivity „Infrastruktura základních škol“) 
 
U mateřských škol a předškolních zařízení je podpora vázána na potřebu zvýšení nedostatečné kapacity těchto zaří-
zení v území.  
Projektové záměry u aktivity „Infrastruktura základních škol“ musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdě-
lávání. 

Hlavní způsobilé výdaje pro všechny aktivity 
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Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 
se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě. Zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 
budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a 
výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými 
osobami 

 Sdružení s právní subjektivitou nebo spolky 

 Vysoké školy se školním lesním podnikem 

 Střední školy nebo učiliště se školním polesím 

 Obce a  právnické osoby zřízené nebo založené obcemi  

 Dobrovolné svazky obcí.  
 
Výše dotace :  90% z výdajů, ze kterých je dotace stanovena. 
Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt 50 000 Kč, maximální 5 000 000 Kč 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 11 000 000 Kč 
 
Odkaz na pravidla řídícího orgánu PRV: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%
2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1507101547109.pdf 

2.2 Lesnická infrastruktura 

 Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě  

 stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu  

 peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku 

 nákup nemovitosti   

Hlavní podporované aktivity 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  Zahrnuje hmotné a ne-
hmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živo-
čišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů 
pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 
Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí 
týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení 
kotlů na biomasu. 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Zemědělští podnikatelé 
Výše dotace :  50% z výdajů, ze kterých je dotace stanovena. 
Míra podpory může být navýšena o 10% v případě mladých začínajících zemědělců a o 10% pro oblasti čelící přírodním 
a jiným zvláštním omezením (oblasti „LFA“) 
Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt 50 000 Kč, maximální 5 000 000 Kč 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 4 000 000 Kč 
 
Odkaz na text a pravidla výzvy řídícího orgánu PRV: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%
2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1507101547109.pdf 

Program rozvoje venkova 
 
2.1 Investice do zemědělských podniků 
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 investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), lesních 
svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů (mosty, pro-
pustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest 
(bezpečnostní zařízení, dopravní značky, body záchrany)  

 nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury 
apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruk-
tury apod.) 

 projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu 

 nákup pozemku 

Hlavní podporované aktivity 

 stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování  

 stroje ke zpracování potěžebních zbytků  

 stroje pro přípravu půdy před zalesněním   

 stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost   

 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest  

 mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví  

 výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení  

 nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracová-
ní dřeva.  Je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. 
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních 
zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Může se 
týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.  Investice související 
s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým 
zpracováním (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).  Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty 
lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům. Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle plat-
ného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy. 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický poten-
ciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh 

 V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství:  

 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní 
subjektivitou  

 Spolky 

 Vysoké školy se školním lesním podnikem, střední školy nebo učiliště se školním polesím 

 Obce a právnické osoby zřízené nebo založené obcemi a dobrovolné svazky obcí.  
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem dotace rovněž: 

 Fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.  
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven:  

 Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici malého a střed-
ního podniku 

 Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi a dobrovolné svazky obcí.  
Výše dotace :  90% z výdajů, ze kterých je dotace stanovena. 
Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt 50 000 Kč, maximální 5 000 000 Kč 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 2 000 000 Kč 
Odkaz na pravidla řídícího orgánu PRV:  
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%
2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1507101547109.pdf 

Hlavní podporované aktivity 

2.3 Lesnické technologie 



Stránka 8 Ročník 2017 

 

 zemní a stavební práce včetně přesunů hmot 

 stavební materiál,  

 nákup, výsadba a zajištění zeleně 

 zařízení staveniště 

 nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví 
žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.) 

 projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu 

Hlavní podporované aktivity 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 
se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. Zahrnuje realizaci plánů 
společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k 
ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňo-
vá opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu 
se schválenými návrhy pozemkových úprav. 
Realizací plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav se rozumí:  

 opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků (mimo intravilán),  

 protierozní opatření pro ochranu půdního fondu 

 vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před 
záplavami, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha  

 opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny  
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Obec 

 Zemědělský podnikatel 
Výše dotace :  100% z výdajů, ze kterých je dotace stanovena. 
Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt 50 000 Kč, maximální 5 000 000 Kč 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 7 260 751 Kč 
Odkaz na pravidla řídícího orgánu PRV:  
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%
2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1507101547109.pdf 

2.4 Pozemkové úpravy 
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Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. 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 výro-

by syntetických vláken a 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 hos-

podářských 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).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kom-

binaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). 

V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 

(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a 

ubytovací kapacitu. 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech 

 Zemědělci  
Výše podpory je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, a to: 

 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky  

 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky  

 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky    
Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:  
1) Režim blokové výjimky.  
2) Režim de minimis (celkový režim de minimis nesmí u 1 podniku za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období překročit 200 000 EUR) 
Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt 50 000 Kč, maximální 5 000 000 Kč 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 4 000 000 Kč 
 
Odkaz na pravidla řídícího orgánu PRV: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%
2Fleader%2F1921%2F1507101547109.pdf 

2.5 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně 
nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a 
ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)  

 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových 
vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvede-
ním pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)  

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplo-
cení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) 

 nákup nemovitosti   

Hlavní podporované aktivity 
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V rámci aktivity 1.1 Sociální služby, podporovány budou tyto sociální služby: 

 Odborné sociální poradenství - § 37 

 Terénní programy  - § 69 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65  

 Kontaktní centra - § 59  

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62  

 Podpora samostatného bydlení - § 43  

 Odlehčovací služby - § 44  
 

Hlavní podporované aktivity 

Cílem je zkvalitnit sociální a návazné služby v území zaměřené na minimalizaci ohrožení osob sociálním vyloučením 

prostřednictvím podpory poskytování vybraných sociálních služeb, či podpory komunitní sociální práce a komunitních 

center. Aktivity musí být zaměřeny na přímou práci s cílovými skupinami.  

 

Podporované jsou tyto skupiny aktivit: 

1) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednic-

tvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřed-

nictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování  

 Aktivita 1.1 Sociální služby 

 Aktivita 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 
2) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence 

sociálního vyloučení, podpora aktivit směřujících na pomoc komunitám při zlepšování či obnově jejich schopnosti soci-

álního fungování v jejich přirozeném prostředí. 

 Aktivita 2.1 Komunitní sociální práce 

 Aktivita 2.2 Komunitní centra 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

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

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Vzdělávací a poradenské instituce 

 Školy a školská zařízení 

 Obchodní korporace, OSVČ 

 Organizace zřizované kraji 
Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních 
služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
Výše dotace—míra podpory je dle typu příjemce pro: 

 Školy a školská zařízení, organizace zapsané ve školském rejstříku 100% 

 Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí 95% 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolky, církve, NNO) 100% 

 Obchodní společnosti, OSVČ a ostatní 85%  
Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt 400 000 Kč, maximální do výše alokace dané výzvou MAS 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava celkem alokováno 9 200 000 Kč 
 
Odkaz na text a pravidla výzvy řídícího orgánu OPZ:  
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz 

Operační program Zaměstnanost 
 
3.1 Podpora sociálních a návazných služeb  
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Cílem opatření je realizovat aktivity na území MAS Ekoregion Úhlava, které zkvalitní a zvýší kapacitu zařízení péče o děti 

(příměstské tábory), pomůže ke sladění rodinného a profesního života rodičů či osob pečujících o jiné závislé osoby ve 

smyslu zvyšování zapojení místních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování v regionu.  

Podporována budou tyto aktivity:  

 Příměstské tábory  
Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.  
 
Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 NNO 

 Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 

 DSO (Dobrovolné svazky obcí) 

 Vzdělávací a poradenské instituce  

 Školy a školská zařízení 

 Obchodní společnosti, OSVČ  
Výše dotace je pro: 

 Školy a školská zařízení 100% 

 Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí 95% 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolky, církve, NNO) 100% 

 Obchodní společnosti, OSVČ a ostatní 85%  
Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt 400 000 Kč, maximální do výše alokace 
Na toto opatření má MAS Ekoregion Úhlava alokováno 800 000 Kč 
 
Odkaz na text a pravidla výzvy řídícího orgánu OPZ:  
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz 

3.2 Prorodinná opatření 

Pro aktivitu „Příměstské tábory“  

 Výdaje na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.  

 Doba konání příměstského tábora je možná pouze v pracovních dnech, minimální kapacita je 10 dětí.  

 Zároveň je nutné vést denní evidenci přítomných dětí  a  s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou 
smlouvu o poskytování služby.  

 Součástí projektu může být i  aktivita „Společná doprava dětí na/z příměstského tábora“ - Výdaje 
na zajištění dopravy dětí na/z  příměstského tábora (pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně ZŠ).   

 Aktivita „Společná doprava dětí na/z příměstského tábora“ nemůže být realizována  jako samo-
statný projekt, ale pouze jako součást aktivity „Příměstské tábory“.  Žadatel v  žádosti o podporu 
musí vždy odůvodnit potřebnost této služby (společné dopravy na příměstský tábor).. 

 

Hlavní podporované aktivity 

V rámci aktivity 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 

 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí  

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi  

 Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče včetně rozvoje domácí  
paliativní péče  

 Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení  
V rámci aktivity  2.1 Komunitní sociální práce je podporována 

komunitní sociální práce založená na propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů (lidských, materiálních, finanč-

ních či jiných) uvnitř komunity a na stanovování dosažitelných cílů na základě možností dané komunity (posilování 

místních zdrojů; posílení schopnosti osob komunity zvládat obtížné situace..)  

V rámci aktivity 2.2 Komunitní centra jsou podporována 

centra začleněná do běžné komunity, jejíž členové se aktivně na fungování centra podílí a jež tvoří veřejný prostor pro 

uskutečňování aktivit komunitní (sociální) práce. Činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální 

začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob, nenahrazuje poskytování sociálních služeb. Musí zde působit 

minimálně 1 osoba s odbornou způsobilostí sociálního pracovníka. 



MAS Ekoregion Úhlava 

Náměstí 81 

Nýrsko 

Telefon: 775 764 417 

E-mail: havranek@ekoregion-uhlava.cz 

 Místní akční skupina (= MAS) založená na principu partnerství 
a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na 
místní úrovni, jejímž cílem je místní udržitelný rozvoj území ve 
všech oblastech života vycházející z potřeb obyvatel území 

 MAS, která působí na jihozápadě Čech od roku 2005 

 Působí na území 13 obcí – Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Ha-
mry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýr-
sko, Prášily, Strážov, Srní, Železná Ruda. 

 Realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje v 
rámci území své působnosti (SCLLD)  

 Vyhlašuje místní dotační výzvy pro období 2016-2023 
z programů IROP, OPZ a PRV 

 Poskytuje poradenství školám v rámci výzev OP VVV 
(„Šablony“) 

Kdo je MAS Ekoregion Úhlava  

W W W . E KO R E G I ON -

U HL AVA . C Z  

 

 

Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava 


