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3.  
 

3.8.  Akční plán 

 

MAS Pomalší má v rámci své SCLLD vypracované celkem tři programové rámce, které jsou 

v souladu s operačními programy na období 2014-2020. Jedná se o programové rámce 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a 

Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Obsahují mimo jiné popis jednotlivých 

specifických cílů a opatření SCLLD, které jsou výsledkem územní analýzy a komunitních 

workshopů. Další informace a podmínky budou upřesňovány v rámci jednotlivých výzev.  

 

3.8.1. PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP 

 

Komunitně vedený místní rozvoj může být v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa podporuje aktivity IROP z prioritních 

os 1, 2 a 3.  Na území MAS Pomalší vyplývá potřebnost následujících strategických cílů: 

 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 

 

 

Vazba na SC 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Klíčová oblast 2 SPOKOJENÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ = sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura 

 
Specifický cíl 
strategie:  

2.2 Zvýšit dopravní možnosti občanů a bezpečnost na silnicích v obci i mimo ní 

Název 
opatření:  

2.2.2 Bezpečnost na silnicích a místních komunikacích   

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
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Popis 
opatření:  

Cílem opatření je podporovat projekty na zlepšení bezpečnosti na silnicích a komunikacích, 
výstavbu a rekonstrukce komunikací a chodníků za účelem zvýšení bezpečnosti chodců před 
silniční dopravou. Podpora rekonstrukcí autobusových zastávek za účelem bezpečného 
nástupu/výstupu z autobusů, včetně bezbariérového přístupu k zastávkám. Součástí jsou 
dopravní značení a jiná technická opatření. 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti II. Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura, a to ve slabých stránkách. 

Typy 
projektů:  

Bezpečnost 
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s 
omezenou pohyblivostí nebo orientací. Podporovanou aktivitou jsou především stavební 
úpravy (rekonstrukce, modernizace, výstavba) chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
plně v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a výstavba nových bezbariérových chodníků.   

Příjemci 
podpory:  

kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí; provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách; Ministerstvo dopravy ČR; subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 
odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, 
a dopravci, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

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

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 
 

Vazba na SC 2.1 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
Klíčová oblast 2 SPOKOJENÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ = Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura 
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 Specifický cíl 
strategie:  

2.3 Rozběhnout svépomocné komunitní sociální služby s podporou obcí 

Název 
opatření:  

2.3.1 Podpora sociálních služeb se zapojením komunit, obcí a měst  

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis 
opatření:  

Cílem opatření je vybudování zázemí pro terénní a ambulantní služby  a sociálního bydlení 
formou výstavby, stavebních úprav či nákupu objektů. Cílem je podpora komunitního centra 
za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním 
vyloučením. Součástí opatření může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny či 
zajištění vhodného zařízení pro poskytování komunitní péče. 
 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti s oblastí služeb vedoucích k sociální inkluzi 
ve všech čtyřech oblastech SWOT v rámci II. Sociální oblast, služby, podnikání, infrastruktura. 

Typy 
projektů:  

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny 
stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Vybudování zázemí pro terénní a 
ambulantní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných 
lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve 
vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v 
ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního 
poradenství apod. 
Prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukce a vybavení 
stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v 
nevyhovujícím prostoru,  vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních 
zařízeních, rekonstrukce objektu a jeho adaptace např. na terapeutické dílny nebo zřízení 
kontaktního centra v nebytových prostorách domu apod. 
 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů 
komunit ohrožených sociálním vyloučením za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 
kulturních a rekreačních aktivit. Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného 
prostoru a zároveň zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity. 
 
Sociální bydlení 
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro 
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení 
zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově 
nesegregovaného bydlení.  
Příklady projektů: Např. nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení 
v nesegregovaných intravilánech obcí. Stavba nástavby nebo rekonstrukce půdní vestavby 
bytů na stávající bytový dům. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně 
dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů. 

Příjemci 
podpory:  

Sociální služby 
Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace 
organizačních složek státu; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; 
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organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace   
Sociální bydlení  
Obce; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace  

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:  

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 

 

Vazba na SC 2.2 IROP Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 
 
Klíčová oblast 2 SPOKOJENÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ = Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura 

 
Specifický cíl 
strategie:  

2.4 Zvýšit podíl drobných a malých podniků na ekonomice regionu 

Název 
opatření:  

2.4.2 Zavádění sociálních podniků 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
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Popis 
opatření:  

Cílem opatření je zvýšit podíl drobných a malých podniků na ekonomice regionu. Podporovat 
malé podnikatele a drobné soukromé firmy, zavádění sociálních podniků (sociální 
zemědělství) a spolupráci s Rakouskem, zavádět a podporovat chráněné dílny. 
Podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30% zaměstnanců 
z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin. 
 Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti II. Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura, a to v příležitostech. 
 

Typy 
projektů:  

Výstavba, rekonstrukce, vybavení sociálních podniků 
Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální 
podnikání.  
Vznik nových sociálních podniků  
Rozšíření kapacity podniku  
Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a 
nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin.  
Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity 
podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí 
vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných 
osob z cílových skupin.  

Příjemci 
podpory:  

Osoby samostatně výdělečné činné; malé a střední podniky; obce; kraje; organizace 
zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné 
svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní 
neziskové organizace; církve; církevní organizace  

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:  

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 
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1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 

Vazba na SC 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

 
Klíčová oblast 4 VZDĚLANÝ VENKOV = komunitní rozvoj, vzdělávání 
 

Specifický cíl 
strategie:  

4.2 Vzdělávání dětí a mládeže 

Název 
opatření:  

4.2.1 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních a mateřských 

školách 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis 
opatření:  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.  
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a to 
ve slabých stránkách, příležitostech a ohrožení. 

Typy 
projektů:  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových 
kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na 
území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám.  
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v 
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.  
Příklady projektů  
Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ. 
Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek 
pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a 
žákyň.  
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních 
a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek 
těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh 
práce. 

Příjemci 
podpory:  

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

Minimální  O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
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a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 
 
 

Specifický cíl 
strategie:  

4.2 Vzdělávání dětí a mládeže 

Název 
opatření:  

4.2.2 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis 
opatření:  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.  
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a to 
ve slabých stránkách a ohrožení. 

Typy 
projektů:  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech 
komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a 
schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním 
trhu práce.  
Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové 
kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se 
sociálně vyloučenou lokalitou.  
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám.  
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Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v 
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.  
Příklady projektů  
Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality 
výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na 
regionálním trhu práce. 

Příjemci 
podpory:  

Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty 
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané 
kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; 
církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních 
složek státu  

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

 
Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 
 
 
 

Specifický cíl 
strategie:  

4.2 Vzdělávání dětí a mládeže 

Název 
opatření:  

4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis 
opatření:  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání a zajištění rozvoje zájmového a neformálního vzdělávání 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a to 
v příležitostech. 
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Typy 
projektů:  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 
zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi.  
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
např. zelené zdi a střechy a zahrady.  

Příjemci 
podpory:  

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a 
středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní 
organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu. 

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 

Vazba na SC 3.1 IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

 

Klíčová oblast 3 POKLADY REGIONU = Cestovní ruch, kulturní dědictví 
 
Specifický cíl 
strategie:  

3.2 Kulturní dědictví 

Název 
opatření:  

3.2.1 Zachování historického dědictví regionu 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
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Popis 
opatření:  

Cílem opatření je zachovávat a obnovovat historické dědictví regionu Pomalší formou 
rekonstrukcí, restaurování památek a jejich propagací. A zároveň podporovat budování 
nových expozic. 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a to 
v ohrožení. 

Typy 
projektů:  

Revitalizace souboru vybraných památek  
Revitalizace a zatraktivnění památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP). Jedná se o podporu sakrální 
architektury na území obce Římov. 
Příklady projektů  
Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné 
využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek:  
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a 
budování nových expozic a depozitářů. 

Příjemci 
podpory:  

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

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.  

Výsledky:  

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

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

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů 

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

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 
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3.8.2. PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV 

 

V rámci Programu rozvoje venkova bude CLLD podporován prostřednictvím operací 19.2.1 
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny. 
 
Níže jsou uvedené jednotlivé fiche se stručným popisem aktivit navržených MAS, které jsou 
v souladu se SCLLD. 
 
 

 

Vymezení Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a 
udržitelnosti zemědělského podniku.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména Prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti 
všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace 
a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a 
orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle a  opatření 
SCLLD 

Klíčová oblast 1 Šetrné hospodaření v krajině 
Specifický cíl 1.1 Podnikání v zemědělství a lesnictví 
1.1.2 Investice v zemědělství 

Oblasti podpory 
 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a 
rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb 
a technologií pro živočišnou 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.  
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu 
týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se 
nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a 
oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů 
na biomasu. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů Min. 50.000,-  

Max. 5.000.000,-  

Principy preferenčních 
kritérií 
 

preference projektů tvořících pracovní místa 
preference zachování stávajícího půdního fondu 
preference projektů realizovaných v LFA oblastech 
preference projektů pozitivně ovlivňujících ovzduší a klima 
preference vyššího podílu příjmů z prvovýroby 
preference menšího podniku 

Název Fiche Investice v zemědělství 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do 
zemědělských podniků 
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preference inovace 
preference kratší doby realizace projektu 
preference dle výše způsobilých výdajů 
preference místa realizace projektu dle velikosti obce 
preference prvožadatele přes MAS 
Preferenční kritéria budou upřesněna až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výstupu  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term 
(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 
(2018) 

1 

- Cílový stav 1 
Zdroj: Metodika pro tvorbu fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je 
součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
 
 

Vymezení Fiche Podpora je zaměřená na investice, které se týkají zpracování, 
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou 
produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může 
být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace 
potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek 
zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A 
Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším 
začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce 
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a 
krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a 
mezioborových organizací. 

Vazba na cíle a opatření 
SCLLD 

Klíčová oblast 1 Šetrné hospodaření v krajině 
Specifický cíl 1.1. Podnikání v zemědělství a lesnictví 
Opatření 1.1.1 Podpora místní produkce a odbytu 

Název Fiche Podpora místní produkce a odbytu 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů 
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Oblasti podpory 
 

Podpora zahrnuje hmotné  a  nehmotné  investice,  které  se  týkají  
zpracování zemědělských  produktů  a  jejich  uvádění  na  trh.  
Způsobilé  výdaje jsou   investice do výstavby a  rekonstrukce  
budov  včetně  nezbytných manipulačních  ploch, pořízení strojů, 
nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících 
s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se  
skladováním  zpracovávané  suroviny,  výrobků  a  druhotných  
surovin vznikajících  při  zpracování.  Způsobilé  jsou  rovněž 
investice  vedoucí  ke  zvyšování a monitorovaní  kvality  produktů,  
investice  související  s uváděním  zemědělských a potravinářských 
produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do 
zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 
V rámci  této Fiche nelze  podpořit  investice  týkající  se  
zpracování  produktů  rybolovu a výroby medu a dále v případě 
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný  
sud  nebo  uzavřenou  dřevěnou  nádobu  na  výrobu  vína  o  
objemu  nejméně 600 litrů,  speciální  kvasnou  nádobu  s  
aktivním  potápěním  matolinového  klobouku  pro výrobu  
červených  vín  nebo  cross-flow  filtr  na  víno,  ve  kterém  je  víno  
přiváděno na membránu  tangenciálně  a  určitý  objem  vína  
prochází  membránou  jako  filtrát a zbývající pokračuje podél 
membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo 
jiné subjekty 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,- 

Max. 5.000.000,- 

Principy preferenčních 
kritérií 
 
 

preference projektů tvořících pracovní místa 
preference zachování stávajícího půdního fondu 
preference projektů pozitivně ovlivňujících ovzduší a klima 
preference počtu produktů 
preference menšího podniku 
preference využití stávajících objektů 
preference inovace 
preference kratší doby realizace projektu 
preference dle výše způsobilých výdajů 
preference místa realizace projektu dle velikosti obce 
Preferenční kritéria budou upřesněna až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term 
(2018) 

0 

- Cílový stav 2 

Indikátory výsledků  

- Číslo 94800 



 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší o.p.s. 2014-
2020 
 

 

 
15 

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

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term 
(2018) 

0 

- Cílový stav 1 
Zdroj: Metodika pro tvorbu fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je 
součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
 
 
 

Vymezení Fiche Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A 
Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních 
míst. 

Vazba na cíle a opatření 
SCLLD 

Klíčová oblast 1 Šetrné hospodaření v krajině 
Specifický cíl 1.1. Podnikání v zemědělství a lesnictví 
Opatření 1.1.3 Investice do nezemědělských činností 

Oblasti podpory 
 

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 S96 
(Poskytování ostatních osobních služeb).  
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, 
případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o 
fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I 
Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou 

Název Fiche Investice do nezemědělských činností 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na 
založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
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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. 

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,- 

Principy preferenčních 
kritérií 
 

preference projektů tvořících pracovní místa 
preference menšího podniku 
preference zachování stávajícího půdního fondu 
preference projektů pozitivně ovlivňujících ovzduší a klima 
preference využití stávajících objektů 
preference inovace 
preference kratší doby realizace projektu 
preference dle výše způsobilých výdajů 
preference místa realizace projektu dle velikosti obce 
preference projektů zaměřených na agroturistiku 
Preferenční kritéria budou upřesněna až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term 
(2018) 

0 

- Cílový stav 5 

Indikátory výsledků  

- Číslo 94800 

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

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term 
(2018) 

0 

- Cílový stav 1 
Zdroj: Metodika pro tvorbu fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je 
součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
 
 

Vymezení Fiche  Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, 
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a 
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a 
lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 
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oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, 
včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými 
zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i 
stavu evropské krajiny. 

Vazba na cíle a opatření 
SCLLD 

Klíčová oblast 1 Šetrné hospodaření v krajině 
Specifický cíl 1.2: Čisté životní prostředí 
Opatření 1.2.4 Neproduktivní investice v lesích 

Oblasti podpory 
 

Podpora projektů zaměřených 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. Podporovány budou též aktivity 
vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. 
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. 
zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště 
chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na 
které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy. 

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

Výše způsobilých výdajů Min. 50.000,- 

Max. 5.000.000,- 

Principy preferenčních 
kritérií 

preference partnerství 
preference více aktivit 
preference projektů pozitivně ovlivňujících ovzduší a klima 
preference inovace 
preference kratší doby realizace projektu 
preference dle výše způsobilých výdajů 
preference místa realizace projektu dle velikosti obce 
Preferenční kritéria budou upřesněna až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výstupů  
- Číslo 92702 
- Název Počet podpořených operací/akcí 
- Výchozí stav 0 
- Hodnota pro mid-term 

(2018) 
0 

- Cílový stav 2 
Indikátory výstupů  
- Číslo 93001 
- Název Celková plocha (ha) 
- Výchozí stav 0 
- Hodnota pro mid-term 

(2018) 
0 

- Cílový stav 0,5 

Indikátory výsledků Závazný indikátor není stanoven 
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- Číslo  

- Název  

- Výchozí stav  

- Hodnota pro mid-term 
(2018) 

 

- Cílový stav  
Zdroj: Metodika pro tvorbu fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je 
součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
 
 

Vymezení Fiche  Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních 
opatření před povodňovými situacemi.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, 
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a 
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a 
lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní 
oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy 
a pesticidy. 

Vazba na cíle a opatření 
SCLLD 

Klíčová oblast 1 Šetrné hospodaření v krajině 
Specifický cíl 1.2: Čisté životní prostředí 
Opatření 1.2.3 Zadržování vody v krajině 

Oblasti podpory 
 

V rámci této fiche jsou podporovány projekty na retenci vody, 
např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a 
snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody 
prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena 
budou též preventivní protipovodňová opatření na drobných 
vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta 
vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je 
dále určena na protierozní opatření na drobných vodních tocích a 
v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh. 
Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, 
popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci 
PUPFL. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle 
převzaté platné lesní hospodářské osnovy.  
Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který 
vypracují členské státy. U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je 
podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v 
oblasti prevence. 

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 

Název Fiche Zadržování vody v krajině 
Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 24 odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních 
protipovodňových opatření v lesích 



 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší o.p.s. 2014-
2020 
 

 

 
19 

Principy preferenčních 
kritérií 
 

preference partnerství 
preference projektů pozitivně ovlivňujících ovzduší a klima 
preference kratší doby realizace projektu 
preference dle výše způsobilých výdajů 
preference místa realizace projektu dle velikosti obce 
Preferenční kritéria budou upřesněna až v konkrétní výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701  
- Název Počet podpořených podniků/příjemců 
- Výchozí stav 0 
- Hodnota pro mid-term 

(2018) 
0 

- Cílový stav 2 
Indikátory výstupů  
- Číslo 93001 
- Název Celková plocha (ha) 
- Výchozí stav 0 
- Hodnota pro mid-term 

(2018) 
0 

- Cílový stav 0,5 
Indikátory výsledků Závazný indikátor není stanoven 
- Číslo  

- Název  

- Výchozí stav  

- Hodnota pro mid-term 
(2018) 

 

- Cílový stav  
Zdroj: Metodika pro tvorbu fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je 
součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
 
 

Vymezení Fiche Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že 
výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě 
nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak 
způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž  
SCLLD byla schválena z PRV.  

Vazba na cíle a opatření 
SCLLD 

Klíčová oblast 4 Vzdělaný venkov 
Specifický cíl 4.1: Zapojení občanů do komunitního rozvoje 
Opatření 4.1.1 Podpora komunitního rozvoje 

Oblasti podpory 
 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů 
spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci 
projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 

Název Fiche Podpora komunitního rozvoje 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
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vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena 
v SCLLD daných MAS. 
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je 
možné realizovat pouze následující výdaje: 

 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce 
včetně zavedení značení místních výrobků a služeb, 

 investice související se vzdělávacími aktivitami, 
 investice do informačních a turistických center. 

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou 
společně provozovány spolupracujícími subjekty.  
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, 
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné 
praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, 
letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, 
které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu 
na účel samy MAS.  
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů 
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení 
konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu 
projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace 
přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 
Témata projektů spolupráce zaměřená na měkké akce v oblasti: 

 Naučné a tematické stezky v oblasti ochrany přírody a 
krajiny, kulturního a historického dědictví 

 Podpora ekonomické soběstačnosti regionu - místní 
produkty a služby, regionální značení, agroturistika. 

Definice příjemce dotace Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla 
schválena z PRV.  
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. 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 výstupu  
- Číslo 92501 
- Název Celkové veřejné výdaje 
- Měrná jednotka EUR 
- Výchozí stav 0 
- Hodnota pro mid-term 

(2018) 
0 

- Cílový stav 31 167 
Zdroj: Metodika pro tvorbu fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je 
součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
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3.8.3. PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ 

 
 

V rámci investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Operačního 
programu Zaměstnanost 2014 – 2020 (Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů 
do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech) je 
možná podpora v následujících oblastech: sociální služby a sociální začleňování, 
zaměstnanost, sociální podnikání a prorodinná opatření. 
Z analýzy potřeb území MAS Pomalší vyplývá potřebnost zejména v oblastech: prorodinná 
opatření, sociální služby a sociální podnikání. 
 
 
Definice opatření CLLD 

Specifický cíl SCLLD 2.3 Rozběhnout svépomocné komunitní sociální služby s podporou 
obcí 
 

Opatření SCLLD 2.3.2 Podpora sociálních služeb 
Popis vazby opatření 
na specifický cíl 2.3.1 
OPZ 

Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ tak, aby došlo k 
podpoře poskytování sociálních služeb v území MAS Pomalší v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního 
vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. 
Prostřednictvím služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou. Dále za 
účelem  podpory komunitní sociální práce a komunitních center jako 
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. 
Opatření je zaměřeno také na další programy a činnosti v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 

Popis cíle opatření Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat nárůst uživatelů sociálních 
a zdravotnických služeb. Tento vývoj vyžaduje kvalitativní změnu sociálních 
služeb, proto má MAS Pomalší za cíl vytvořit na svém území optimální síť 
sociálních služeb odpovídající skutečným potřebám, vytvoření komunitního 
centra (kap. 2.3.1 Život v obcích, Sociální oblast, str. 28, dále provazba s kap. 
2.3 Analýza problémů a potřeb, str. 65) 
Cílem je podpora prevence sociálního vyloučení osob prostřednictvím 
sociálních služeb jako např.: poskytování sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně 
terapeutických dílen. V této oblasti je důraz též kladen na komunitní centra 
a dále na aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby 
ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách. 

Popis provázanosti 
navrhovaných 
opatření, a to včetně 
provázanosti na 
ostatní OP 

Provázanost s opatřením 2.3.1 SCLLD Podpora sociálních služeb se 
zapojením komunit, obcí a měst. V rámci tohoto opatření je podporován 
vznik komunitního centra. Další provázanost se SCLLD je s opatřením 4.1.2 
Místo pro komunitní činnost, kde je podporována výstavba rekonstrukce či 
vybavení mimo jiné komunitního centra obce.  
Provázanost s IROP, prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
Cílem je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na venkovské oblasti 
a přispěly k vytváření pracovních příležitostí, rozvoji místní ekonomiky, 
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infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech. Konkrétní 
aktivita podporované v rámci SC 4.1 IROP je vznik komunitního centra. 
Je plánována podpora komunitní centra v rámci IROP. 

Priorizace 
navrhovaných 
opatření 

Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu programového rámce 
OP Z a) nebo b) 

a) opatření financovaná z alokované částky 
 

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Rok vyhlášení výzvy a plánovaná alokace: 
1. výzva 2018, alokace 2 800 000,- Kč 
2. výzva 2019, alokace 1 810 000,- Kč 
3. výzva 2020, alokace 2 993 000,- Kč 
Celkem ....................... 7 603 000,- Kč 
Vlastní realizace projektů a čerpání je plánováno od roku 2018 v návaznosti na vyhlášené výzvy.  
Předpokládaná doba realizace projektů je 24 měsíců. Projektové záměry sociálních služeb budou 
navazovat na rozvojový plán sociálních služeb Jihočeského kraje. 

Popis možných 
zaměření projektu 

Odborné sociální poradenství; terénní a ambulantní služby; sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi; nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež; činnost komunitního sociálního pracovníka; aktivizační, asistenční a 
motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci 
sociálního vyloučení (např. získávání základních sociálních a profesních  
dovedností, pracovní rehabilitace atd.); aktivity zaměřené na předcházení 
ekonomické nestability osob z cílových skupin - posilování finanční 
gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové poradenství atd.; 
aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, 
pracovně - právních vztahů apod. (programy finančně dostupné mediace, 
postupného splácení služeb profesionálních advokátů a mediátorů apod.); 
aktivity zaměřené na podporu neformální péče a sdílené péče; 

Podporované cílové 
skupiny 

Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené; osoby pečující 
o malé děti; rodiče samoživitelé; osoby se zdravotním postižením a další 
cílové skupiny, které budou případně upřesněny ve výzvě MAS 

Typy příjemců 
podpory 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, NNO, obce a jejich příspěvkové organizace, školy a další 
příjemci dle aktuálních výzev. 
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

Absorpční kapacita 
MAS 

Území MAS má dostatečnou absorpční kapacitu v podobě potencionálních 
příjemců. Na základě komunitního projednávání byl zanalyzován stávající 
stav poskytovatelů sociálních služeb v území, ze kterého je zřejmý zájem 
rozvíjet aktivity v oblasti sociálních služeb či sociálního podnikání. (Charita 
Kaplice, Fokus České Budějovice o.s., Koníček o.s.,) 

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální. 
Vliv opatření na horizontální téma rovnost mužů a žen je neutrální. 
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je 
pozitivní. Navržené opatření je zaměřené na prevenci sociálního vyloučení a 
začleňování osob s různým znevýhodněním. 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Při určení preferenčních kritérií bude zohledněna především 
potřebnost pro cílové skupiny uživatelů na území MAS. Dále bude 
nastaveno  naplňování základních aspektů hodnocení kvality projektů 
v rámci OPZ při dodržování principů: 
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Rovný přístup k informacím 
Rovné příležitosti 
Síťování a spolupráce 
Územní integrace 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě 
MAS. 

Indikátory výstupu a výsledku: 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Frekvence 
sledování 

6 00 00 Celkový počet účastníků účastníci 0 141 průběžně 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb místa 0 7 průběžně 

Indikátory výsledku 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Frekvence 
sledování 

6 70 10 Využívání podpořených 
služeb 

osoby 0 10 průběžně 

6 73 15 Bývalí účastníci projektů 
v oblasti sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila svůj 
účel 

osoby 0 99 průběžně 

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u 
nichž intervence formou 
sociální práce naplnila svůj 
účel 

osoby 0 106 průběžně 

Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3 a 5 
 

 
 
 

Specifický cíl SCLLD 2.4 Zvýšit podíl drobných a malých podniků na ekonomice regionu 
Opatření SCLLD 2.4.2 Zavádění sociálních podniků 
Popis vazby opatření 
na specifický cíl 2.3.1 
OPZ 

Opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, tak aby byly 
vytvářeny podmínky pro vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální 
podnik, environmentální sociální podnik. Podpora zahájení podnikatelské 
činnosti zejména formou vzdělávacích aktivit. 
Novou aktivitou se rozumí: podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu/ 
nebo jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího; rozšíření o nový 
obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání; rozvoj = rozšíření 
(personální a současně produkční) kapacity sociálního podniku v rámci 
stávajícího oprávnění k podnikání 

Popis cíle opatření Na území MAS Pomalší je soustředěno množství drobných podnikatelských 
subjektů ve výrobě i službách. V menších obcích převládají drobné 
podnikatelské subjekty. Právě na tyto skupiny je třeba zacílit podporu. 
Velkou příležitostí se v dnešní době také jeví zavádění sociálního podnikání 
s cílem vytvoření a zachování pracovních míst. (Kap. 2.1.4 Ekonomika, str. 
42, dále provazba s kap. 2.3 Analýza problémů a potřeb, str. 65) 



 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší o.p.s. 2014-
2020 
 

 

 
25 

Cílem tohoto opatření je podporovat sociální podniky s důrazem na jejich 
provoz a na zachování a vytváření pracovních míst. Podpora sociálních 
podniků s důrazem na vzdělávání cílových skupin - vzdělávací aktivity pro 
zájemce o zahájení podnikání v oblastech založení podniku, vedení 
účetnictví, daně, podnikatelský plán, marketing. 
 
Příjemci musí splňovat následující principy a charakteristiky sociálního 
podnikání: 

 Veřejně prospěšný cíl – zaměstnávání a sociálního začleňování 

osob znevýhodněných na trhu práce 

 Sociální prospěch – zaměstnávání a sociální začleňování osob ze 

znevýhodněných skupin, min. podíl zaměstnanců ze 

znevýhodněných skupin činí 30%. Účast zaměstnanců a členů na 

směřování podniku. Důraz na rozvoj pracovních kompetencí 

znevýhodněných zaměstnanců. 

 Ekonomický prospěch – případný zisk v min. výši 51% používán 

přednostně na rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho 

veřejně prospěšných cílů. Nezávislost v manažerském řízení  a 

rozhodování  na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. 

Alespoň 50% podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových 

výnosech. 

 Enviromentální prospěch – zohledňování environmentálních 

aspektů výroby i spotřeby 

 Místní prospěch – přednostní uspokojování potřeb místní 

komunity a místní poptávky. Využívání přednostně místních 

zdrojů. Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry. 

Popis provázanosti 
navrhovaných 
opatření, a to včetně 
provázanosti na 
ostatní OP 

Provázanost s IROP – specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.  
Provázanost s IROP - prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
Cílem je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na venkovské 
oblasti a přispěly k vytváření pracovních příležitostí, rozvoji místní 
ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských 
oblastech. V rámci SC 4.1 IROP je podporován vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. 

Priorizace 
navrhovaných 
opatření 

Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu programového rámce 
OP Z a) nebo b) 

a) opatření financovaná z alokované částky 

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 
Rok vyhlášení výzvy a plánovaná alokace: 
1. výzva 2018, alokace 2 700 000,- Kč 
2. výzva 2020, alokace 1 800 000,- Kč 
Celkem ....................... 4 500 000,- Kč 
Vlastní realizace projektů a čerpání je plánováno od roku 2018 v návaznosti na vyhlášené výzvy.  
Předpokládaná doba realizace projektů je 24 měsíců. 
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Popis možných 
zaměření projektu 

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity) integračního a enviromentálního 
sociálního podniku; vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové 
skupiny; provozování sociálního podnikání; vzdělávání zaměstnanců z 
cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku 
financovaných z přímých nákladů projektu; marketing sociálního podniku; 
tvorba podnikatelského plánu. 

Podporované cílové 
skupiny 

Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby 
dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením a další cílové 
skupiny, které budou upřesněny ve výzvě. 

Typy příjemců 
podpory 

NNO, obchodní korporace, OSVČ.  

Absorpční kapacita 
MAS 

Území MAS má dostatečnou absorpční kapacitu v podobě potencionálních 
příjemců. Na základě komunitního projednávání byl zanalyzován stávající 
stav poskytovatelů sociálních služeb v území, ze kterého je zřejmý zájem 
rozvíjet aktivity v oblasti sociálních služeb či sociálního podnikání. (Charita 
kaplice, Fokus České Budějovice o.s., Koníček o.s.,) 

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální. 
Vliv opatření na horizontální téma rovnost mužů a žen je neutrální. 
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je 
pozitivní. Navržené opatření je zaměřené na prevenci sociálního vyloučení 
a začleňování osob s různým znevýhodněním. 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Při určení preferenčních kritérií bude zohledněna především 
potřebnost pro cílové skupiny uživatelů na území MAS. Dále bude 
nastaveno  naplňování základních aspektů hodnocení kvality 
projektů v rámci OPZ při dodržování principů: 
Rovný přístup k informacím 
Rovné příležitosti 
Síťování a spolupráce 
Územní integrace 
Vytváření pracovních míst 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě 
MAS. 

Indikátory výstupu a výsledku: 

Indikátory výstupu 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Frekvence 
sledování 

1 02 13 Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

organizace 0 2 průběžně 

6 00 00 Celkový počet účastníků účastníci 0 5 průběžně 

Indikátory výsledku 

Kód NČI 
2014+ 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Frekvence 
sledování 

1 02 11* Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, 
které fungují i po ukončení 
podpory  

organizace 0 2 Průběžně  

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

Osoby 0 4 průběžně 
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6 27 00* Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby 0 3 průběžně 

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

Osoby 0 4 průběžně 

6 29 00* Účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

osoby 0 3 průběžně 

Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č.3 a 5 

 

*Indikátory, které příjemce ani MAS nebude vykazovat, ale v systému se budou plnit automaticky 
(tzv. neprojektové indikátory) 

 
 
 

Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů: 
- Účastnící žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán  
- Účastnící žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a 

jejichž členy jsou i vyživované děti 
- Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

společenství, jako jsou Romové) 
- Zdravotně postižení 
- Jiné znevýhodněné osoby 
- Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení 
- Lidé z venkovských oblastí zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ je definováno dle indikátoru „Účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ. Postavení na trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data 
ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke 
kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). 

  



 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší o.p.s. 2014-
2020 
 

 

 
28 

 

 
Schematické znázornění vazeb opatření/fichí na opatření mimo programové rámce 

 
 

Akční plán     
PR Opatření PR     

IR
O

P
 

 2.2.2 Bezpečnost na silnicích a 
místních  
 komunikacích  

   

 2.3.1 Podpora sociálních služeb se 
zapojením  
 komunit, obcí a měst  

   

 2.4.2 Zavádění sociálních podniků  KO 1 SC 1.2 1.2.1 Zvýšit podíl zpracování 
biologického odpadu  3.2.1 Zachování historického 

dědictví regionu 

 

1.2.2 Zvýšit energetickou 
soběstačnost obcí 

 4.2.1 Podpora infrastruktury pro 
základní vzdělávání  
 v základních a mateřských školách  

KO 2 SC 2.1 2.1.1 Podporovat budování služeb v 
oblasti sportu a zdraví 

 4.2.2 Podpora infrastruktury škol a 
školských   
 zařízení pro střední vzdělávání  

KO 3 SC 3.1 3.1.1 Zvýšit dostupnost atraktivních 
oblastí Pomalší 

 4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a 
neformální    
 vzdělávání mládeže  

3.1.2 Propagace regionu 

P
R

V
 

 1.1.1 Podpora místní produkce a 
odbytu  

SC 3.2 3.2.2 Udržení tradic 

 1.1.2 Investice v zemědělství 
 

KO 4 SC 4.1 4.1.2 Místo pro komunitní činnost 

 1.1.3 Investice do nezemědělských 
činností  

4.1.3 Spolková činnost 

 1.2.3 Zadržování vody v krajině 
 

   

 1.2.4 Neproduktivní investice v 
lesích  

   

 4.1.1 Podpora komunitního 
rozvoje     

O
P

Z 

 2.3.2 Podpora sociálních služeb 
    

 2.4.2 Zavádění sociálních podniků 
    

  žádná integrační vazba 

  slabá integrační vazba 

  silná integrační vazba 
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Grafické vyjádření popisu integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

 
 

IROP PRV OPZ 2 = silná integrační vazba 1 = slabá integrační vazba 0 = bez zásadního propojení 
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