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Operační programy 2014-2020 

1.                   OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ( MAP, RAP) 
3. OP Zaměstnanost 
4. OP Doprava 
5. OP Životní prostředí  
6. Integrovaný regionální operační program (IROP) 
7. OP Praha – pól růstu ČR 
8. OP Technická pomoc 
9. OP Rybářství 2014-2020 
10. Program rozvoje venkova 
11. – 15.  5 OP přeshraniční spolupráce 
16. – 17. 2 OP nadnárodní spolupráce 
18. OP meziregionální spolupráce,  
19.  ESPON 2020 
20. OP INTERACT III 

 

Hlavní cíl strategie MAS 



Alokace MAS Horňácko a Ostrožsko  
90 mil. Kč 

Operační 
program 

MAS ČR celkem 
(mil. EUR) 

MAS ČR celkem 
(mil. Kč)* 

Způsob 
rozdělení mezi 

MAS** 

MAS 
HORŇÁCKO A 
OSTROŽSKO 

(mil. Kč) 

IROP 398 10 744 Počet obyvatel 57 

 
PRV 

 
114 

 
3 080 

Zemědělská půda (65 
%) 

Lesní půda (10 %) 
Počet obyvatel (25 %) 

 
21 

 
OP ZAM 

 
72 

 
1935 

Počet obyvatel (60 %) 
Počet nezaměstnaných 

(20 %) 
Počet vyloučených 

obyvatel (20 %) 

 
10 

OP ŽP --- --- Vypočet ceny na 1 ha/ 
rozloha katastrálního 

území CHKO 

2  



Hlavní cíl strategie MAS 

„ zlepšit kvalitu života na venkově a dosáhnout udržitelného rozvoje regionu „ 
 
• stabilizovat počet a strukturu obyvatel, 
• zvýšit vzdělanost obyvatel a jejich uplatnitelnost na trhu práce, 
• uchovat kulturní dědictví, 
• posílit lokální ekonomiku a přínosy cestovního ruchu, 
• zkvalitnit veřejné služby a veřejnou infrastrukturu, 
• chránit životní prostředí a účelně využívat zdroje území. 
 
1: Vzdělávání a podpora zaměstnanosti 
2: Zkvalitnění veřejné infrastruktury a služeb 
3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
4: Rozvoj drobného podnikání a konkurenceschopnosti 
5: Cestovní ruch a marketing 
 6: Ochrana životního prostředí a účinné využívání přírodních zdrojů 
7: Zkvalitnění dopravní dostupnosti 
8: Spolupráce a koordinace 
9: Meziobecní spolupráce 
 
Aktivizačním prvkem pro naplňování všech 9 oblastí rozvoje je spolupráce uvnitř regionu se všemi aktéry, spolupráce 

s regiony MAS na regionální, národní a mezinárodní úrovni.  
 



Struktura opatření a podpopatření 
SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 

• Specifický cíl 1.1: Zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu práce 
Opatření 1.1.1: Vytvoření systému poradenství  
Podopatření CLLD 1.1.1.1 Poradenství 
Podopatření 1.1.1.2 Ostatní činnosti s vazbou na poradenství 
Opatření 1.1.2: Vzdělávání ve vztahu k trhu práce 
Podopatření CLLD 1.1.2.1 Vzdělávací aktivity 
Podopatření 1.1.2.1 Koordinace vzdělávacích aktivit a vzdělávacích subjektů 
Opatření 1.1.3: Sociální podnikání 
Podopatření CLLD 1.1.3.1 Rozvoj infrastruktury pro sociální podnikání 
Podopatření CLLD 1.1.3.2 Rozvoj sociálního podnikání  

 
• Specifický cíl 1.2: Zlepšit přípravu žáků na uplatnění v praxi 
Opatření 1.2.1: Spolupráce škol a podnikatelů  
Podopatření CLLD 1.2.1.1: Spolupráce škol a podnikatelů  
Podopatření 1.2.1.2: Podpora spolupráce škol a podnikatelů 
Opatření 1.2.2: Mimoškolní vzdělávání dětí 
Podopatření 1.2.2.1: Podpora spolupráce škol a neziskových organizací  

 
• Specifický cíl 1.3: Rozvinout celoživotní vzdělávání 
Opatření CLLD 1.3.1: Vybudování zázemí pro vzdělávací aktivity obyvatel 
Opatření 1.3.2 Tvorba vzdělávacích kurzů 
 
• Specifický cíl 2.1: Zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a 

zařízení 
Opatření 2.1.1: Rozvoj sociálních služeb  
Podopatření CLLD 2.1.1.1: Zázemí pro sociální služby  
Podopatření CLLD 2.1.1.2: Programy pro sociální služby 
Podopatření 2.1.1.3: Rozvoj sociálních služeb  
Opatření 2.1.2: Výstavba sociálních / startovacích bytů (pro seniory i pro mladé) 

 
• Specifický cíl 2.2: Posílit dostupnost a kvalitu základních a mateřských 

škol 
Opatření 2.2.1: Rozvoj škol a školských zařízení  
Podopatření CLLD 2.2.1.1: Rozvoj škol a školských zařízení 
Podopatření 2.2.1.2: Rozvoj škol a školských zařízení 
Opatření 2.2.2: Prorodinné aktivity 
Podopatření CLLD 2.2.2.1: Prorodinné aktivity 
Podopatření 2.2.2.1 Ostatní prorodinné aktivity 

 

•  Specifický cíl 2.3: Zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity  
Opatření 2.3.1: Budování zařízení pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel 
Podopatření 2.3.1.1 Vybudování a rekonstrukce sportovních a kulturních zařízení 
 
•Specifický cíl 3.1 : Obnovit a zachovat kulturní a jiné památky v regionu 
Opatření 3.1.1: Opravy památek a obnova tradiční architektury 
Opatření 3.1.2: Obnova a oživení veřejných prostranství a zlepšování vzhledu 
obcí 
 
•Specifický cíl 3.2: Uchovat a rozvinout kulturní a duchovní tradice  
Opatření 3.2.1: Vzdělávání a osvěta  
Opatření 3.2.2: Podpora kulturních akcí a činnosti spolků 
 
•Specifický cíl 4.1: Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů 
v regionu 
Opatření 4.1.1: Zlepšení výrobních a distribučních procesů 
Podopatření CLLD 4.1.1.1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků 
Podopatření CLLD 4.1.1.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Podopatření CLLD 4.1.1.3 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
místních trhů 
Podopatření 4.1.1.4 Podpora propagace a distribuce výrobků 
Opatření 4.1.2: Rozvoj zemědělské a lesnické činnosti 
Podopatření CLLD 4.1.2.1 Investice do zemědělských podniků 
Podopatření 4.1.2.2 Podpora rozvoje zemědělské a lesnické činnosti 
 
•Specifický cíl 4.2: Zlepšit podmínky pro podnikání 
Opatření 4.2.1 Poradenství pro podnikatele 
Podopatření CLLD 4.2.1.1 Podpora zahájení podnikání 
Podopatření 4.2.1.2 Poradenství pro podnikatele 
Opatření 4.2.2 Podpora zachování řemesel 
  



Struktura opatření a podpopatření 
SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 

• Specifický cíl 5.1: Zvýšit turistickou atraktivitu regionu 
Opatření 5.1.1: Zvýšení kvality ubytovacích a stravovacích zařízení 
Podopatření CLLD 5.1.1.1 Zvýšení kvality ubytovacích a stravovacích zařízení 

venkovské turistiky 
Podopatření 5.1.1.2 Zvýšení kvality ubytovacích a stravovacích zařízení ostatních 

zařízení 
Opatření 5.1.2: Zvýšení kvality a nabídky navazující infrastruktury cestovního 

ruchu 
Opatření 5.1.3: Zatraktivnění přírodních a technických památek regionu 
 
• Specifický cíl 5.2: Zvýšit ekonomické efekty z cestovního ruchu 
Opatření 5.2.1: Tvorba turistických produktů 
Opatření 5.2.2 Propagace regionu a destinační management 
 
• Specifický cíl 6.1: Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči 

o krajinu 
Opatření 6.1.1: Šetrné lesní a zemědělské hospodaření 
Podopatření CLLD 6.1.1.1: Lesní a polní cesty 
Podopatření CLLD 6.1.1.2 Zvyšování společenského využití lesa 
Podopatření CLLD 6.1.1.3 Předávání znalostí a informační akce 
Podopatření 6.1.1.4 Podpora šetrného lesního a zemědělského hospodaření 
Opatření 6.1.2: Prevence poškozování krajiny 
Opatření 6.1.3 Výsadba / obnova zeleně v krajině a podpora zachování 

krajinného rázu 
 
• Podopatření CLLD 6.1.3.1 Výsadba dřevin 
Podopatření 6.1.3.2 Obnova zeleně v krajině pro zachování krajinného rázu 
 
• Specifický cíl 6.2: Zlepšit využívání přírodních zdrojů 
Opatření 6.2.1: Energetické úspory 
Opatření 6.2.2: Zlepšení odpadového hospodářství 
 
• Specifický cíl 6.3: Omezit staré ekologické zátěže a brownfields 
Opatření 6.3.1: Odstranění starých ekologických zátěží 
Opatření 6.3.2: Revitalizace brownfields  

 

 Specifický cíl 7.1: Zlepšit stav dopravní infrastruktury a dostupnosti 
Opatření 7.1.1: Urychlení napojení regionu na rychlostní komunikace 
Opatření 7.1.2: Rekonstrukce silnic a místních komunikací 
Opatření 7.1.3: Řešení bezpečnosti dopravy 
Podopatření CLLD 7.1.3.1: Podpora bezpečnosti dopravy 
Podopatření 7.1.3.2: Ostatní opatření k řešení bezpečnosti dopravy 
 
Specifický cíl 7.2: Zlepšit podmínky pro cestování obyvatel 
Opatření 7.2.1: Budování infrastruktury pro cyklodopravu 
 
Podopatření CLLD 7.2.1.1: Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a 
cyklotras pro dopravu obyvatel 
Podopatření 7.2.1.2: Ostatní cyklistická infrastruktura 
Opatření 7.2.2: Zkvalitnění cestování veřejnou hromadnou dopravou 
 
Specifický cíl 8.1: Posílit spolupráci a koordinaci uvnitř regionu 
Opatření 8.1.1 Setkávání a spolupráce 
Opatření 8.1.2: Plánování a koordinace rozvoje 
 
Specifický cíl 8.2: Rozvinout spolupráci s MAS a ostatními aktéry 
rozvoje venkova v ČR i v zahraničí 
 
Opatření CLLD 8.2.1: Spolupráce s ostatními MAS 
Opatření 8.2.2: Přeshraniční spolupráce 
 
SC 9.1: Posílit meziobecní spolupráci a realizaci společných projektů 
Opatření 9.1.1 Rozvoj meziobecní spolupráce 
  
 



Programový rámec PRV 21,564 mil. Kč 

• 4.1.1.1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků 
• 4.1.1.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
• 4.1.1.3 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

místních trhů 
• 4.1.2.1 Investice do zemědělských podniků 
• 5.1.1.1 Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a 

sportovních zařízení venkovské turistiky 
• 6.1.1.1: Lesní a polní cesty 
• 6.1.1.2: Zvyšování společenského využití lesa 
• 6.1.1.3: Předávání znalostí a informační akce 
• 8.2.1: Spolupráce s ostatními MAS 

 



Zlepšení technologické vybavenosti 
podniků 

• Podporovat lze investiční výdaje na stavební obnovu 
(přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou 
výstavbu provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí 
pro zaměstnance) 

• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího 
pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, vybavení, 
hardware, software).  

• Způsobilým výdajem v rámci tohoto článku bude i pořízení 
užitkových vozidel kategorie N1 (s max. 1 řadou sedadel).  

• Projekty mohou být zaměřeny pouze na vybrané činnosti 
uvedené v klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) – viz 
Metodika pro tvorbu Fichí. 



Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

• Podpořit lze investiční výdaje na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů (potravin nebo krmiv), finální úpravu, 
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů);  

• výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov (včetně nezbytných 
manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele; investice související se 
skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod;  

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů; investice 
související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu 
(výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, 
prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.)  

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.  
• Způsobilým výdajem v rámci tohoto článku bude i pořízení užitkových 

vozidel kategorie N1 (s max. 1 řadou sedadel). - 



Horizontální a vertikální spolupráce 
mezi účastníky místních trhů 

• Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, nevládní nezisková organizace, obec, dobrovolný svazek obcí), přičemž minimálně 
jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství.  

• Způsobilé budou společné náklady na studie týkající se dotyčné oblasti, studie 
proveditelnosti, vypracování podnikatelského plánu, náklady na propagační činnost v místním 
kontextu, která souvisí se vznikem nebo rozvojem KDŘ nebo místního trhu.  

• Dále budou způsobilé tzv. přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním 
podnikatelského plánu v souvislosti se společným prodejem v místní prodejně, společným 
prodejem ze dvora, společnou organizací přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový 
prodej), místním trhem, tj.: společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s 
projektem (např. vybavení prodejny, vybavení tržiště, investice do technologie na úpravu 
produktů k prodeji 

• investice do společného mobilního zařízení – pojízdná prodejna, pořízení prodejního stánku a 
vybavení určeného k prodeji ze dvora, společná investice na vybavení (bedýnky, apod.) 

• stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku (např. stavební 
výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci prodejny) a náklady na pořízení 
počítačového softwaru související s projektem.  

• Definice místního trhu bude pravděpodobně upravena na okruh o poloměru max. 100 km od 
zemědělského podniku, z něhož produkt pochází (stanoví členové uskupení v dohodě). 



Investice do zemědělských podniků 

• Podpořit lze investiční výdaje na stavby, stroje 
a technologie v živočišné, rostlinné a 
školkařské výrobě.  

• Podpořeny mohou být též na rozdíl od 
individuálních projektů mobilní stroje vč. 
traktorů a sklady pro olejniny a obiloviny. o  

• Dále lze podpořit peletárny, jejichž veškerá 
produkce bude spotřebována přímo v 
zemědělském podniku 



Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a 
sportovních zařízení venkovské turistiky 

• Podpora malokapacitního ubytovacího zařízení 
(včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci 
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné 
zázemí) 

• Způsobilým výdajem v rámci tohoto článku bude i 
pořízení užitkových vozidel kategorie N1 (s max. 1 
řadou sedadel).  

• Projekty mohou být zaměřeny pouze na vybrané 
činnosti uvedené v klasifikaci ekonomických 
činností (CZ-NACE) – viz Metodika pro tvorbu 
Fichí. 



Lesní a polní cesty 

• Podpořit lze investiční výdaje na výstavbu, rekonstrukcí a opravy lesních a polních cest včetně 
souvisejících objektů a technického vybavení (mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich 
zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, 
sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní 
cestě přiměřené kategorii lesní cesty - svodidla, zábradlí, dopravní značky)  

• Nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní 
infrastruktury apod.).  

• Výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, kde nedojde ke 
zvýšení hustoty lesních cest nad hodnotu optimální, stanovenou na úrovni lesního majetku 
žadatele a kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům.  

• Lesní cesta musí sloužit ke zpřístupnění lesního majetku za účelem jeho obhospodařování a 
plnění dalších funkcí. 

• Polní cesty musí být realizovány mimo intravilán obce na území, kde byly dokončeny 
komplexní nebo jednoduché pozemkové úpravy  

• Polní cesta musí být zdarma přístupná veřejnosti a musí sloužit ke zpřístupnění zemědělského 
majetku za účelem jeho obhospodařování a plnění dalších funkcí (např. Rekreační). 

• Polní cesta musí splňovat parametry polní cesty dle ČSN 73 6109 projektování polních cest a 
její vybraný povrch muí být proveden v souladu s příslušnou ČSN.   



Zvyšování společenského využití lesa 

• Podpořit lze investiční výdaje na opatření k posílení rekreační 
funkce lesa; značení, výstavbu a rekonstrukci stezek pro turisty (do 
šíře 2 metrů) 

• Značení významných přírodních prvků; výstavbu herních a naučných 
prvků, fitness prvků; opatření k usměrňování návštěvnosti území, 
zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory 

• Opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků; 
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, 
zábradlí, stupně).  

• Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných 
územích a v oblastech NATURA 2000.  

• Dotaci nelze poskytnout na stezky širší než 2 metry a lesní cesty, 
které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství; 
novou výsadbu/obnovu zeleně; následnou údržbu a péči.  



Předávání znalostí a informační akce 

• Lze podpořit vzdělávací kurzy a workshopy, tzv. vzdělávací 
akce (5 - 15 účastníků) nebo  

• Informační akce (15 a více účastníků), zaměřené na aktivity 
podporované v rámci PRV, jejichž účastníkem mohou být 
pouze zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, vlastníci 
zemědělské a lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, jiné 
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními 
podniky působícími ve venkovských oblastech, nebo 
zaměstnanci výše uvedených 

• Žadatel musí mít vzdělávání v předmětu činnosti  
• Způsobilé jsou neinvestiční výdaje k zabezpečení a 

provádění vzdělávacích/informačních akcí 30% / 50% 
exkurze/ 



Spolupráce s ostatními MAS 

 
• a) Předběžná technická podpora projektu - podpora poskytovaná na 

přípravnou fázi projektu (od schválení Strategie CLLD do registrace 
Žádosti o podporu) za předpokladu, že MAS dostatečně prokáží, že 
plánovaly provedení konkrétního projektu  

• b) Spolupráce mezi územními celky – partnerem mohou být ostatní 
MAS v ČR, které obdržely Osvědčení o Standardizaci MAS, bez 
ohledu na to, zda-li jejich Strategie CLLD byla či nebyla schválena k 
podpoře a dále nositelé ITI/IPRÚ  

• c) Nadnárodní spolupráce – partnerem mohou být zahraniční MAS 
se schválenou strategií, případně i jiné skupiny místních veřejných a 
soukromých partnerů na venkovském i jiném území, které provádí 
strategii místního rozvoje a to jak v EU, tak v třetích zemích 
(předpokládáme např. vznikající mezisektorová partnerství ze států 
mimo EU)  



Programový rámec OP ZAM  
10,240 mil. Kč  

• 1.1.1.1 Poradenství 

• 1.1.2.1 Vzdělávací aktivity 

• 1.1.3.2 Rozvoj sociálního podnikání 

• 1.2.1.1: Spolupráce škol a podnikatelů 

• 2.1.1.2: Programy pro sociální služby 

• 2.2.2.1: Prorodinné aktivity 

• 4.2.1.1 Podpora zahájení podnikání 

 



Poradenství 

• Poradenství pro volbu a hledání zaměstnání, u 
vybraných cílových skupin i dluhové poradenství, 
rodinné poradenství, psychologické poradenství, 
poradenství v oblasti bydlení 

• Poskytovatelé sociálních služeb,Nestátní 
neziskové organizace,Obce a organizace zřizované 
obcemi působící v sociální oblasti ,Dobrovolné 
svazky obcí ,MAS ,Vzdělávací a poradenské 
instituce ,Školy a školská zařízení ,Obchodní 
korporace ,OSVČ ,Sociální podniky 



Vzdělávací aktivity 

• Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech 
relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti.  

• V rámci tohoto opatření bude především 
podporovány aktivity zajišťující rozvoj základních 
kompetencí za účelem snažšího uplatnění na trhu 
práce mezi což patří jazykové vzdělávání, PC 
kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, měkké 
dovednosti atd. Podporováno také budou 
akreditované rekvalifikace. 

 



Rozvoj sociálního podnikání 

• Zahrnuty jsou zejména měkké aktivity na vznik 
a rozvoj sociálních podniků.  

• Aktivity před zahájením podnikání a na ně 
navazující aktivity po zahájení podnikání, a to 
především formou vzdělávání a poradenství 
v oblasti vzniku a rozvoje nových 
podnikatelských aktivit. 



Spolupráce škol a podnikatelů 

• Podpora projektů vzájemné spolupráce mezi 
školami a podnikateli s využitím nových 
netradičních metod. 

• Cílem je vyšší uplatnitelnost žáků na trhu 
práce přes podporu spolupráce aktérů na 
místní úrovni. 

• Vzdělávací a poradenské instituce ,Školy a 
školská zařízení ,Obchodní korporace ,OSVČ  

 



Programy pro sociální služby 

• Terénní programy poskytované osobám z cílových 
skupin 

• Sociální poradenství (občanské poradny, 
manželské a rodinné poradny apod.) 

• Mobilní terénní týmy 
• Raná péče poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 

věku do 7 let 
• Poskytovatelé sociálních služeb,Nestátní 

neziskové organizace, Obce a organizace 
zřizované obcemi působící v sociální oblasti , 
Dobrovolné svazky obcí ,MAS 



Prorodinné aktivity 

• Podpora dětských skupin a individuální péče o 
děti. 

• Cílem podopatření je posílit dostupnost a kvalitu 
základních a mateřských škol a tím umožnit 
obyvatelům pečujícím o děti ulehčit pozici na trhu 
práce. 

• Poskytovatelé sociálních služeb,Nestátní 
neziskové organizace,Obce a organizace zřizované 
obcemi působící v sociální oblasti ,Dobrovolné 
svazky obcí ,MAS ,Vzdělávací a poradenské 
instituce ,Školy a školská zařízení 



Podpora zahájení podnikání 

• Vzdělávání a poradenství před zahájením 
podnikání. 

• Cílem podopatření je zlepšit podmínky pro 
podnikání a tím zvýšit zaměstnanost. 

• Poskytovatelé sociálních služeb,Nestátní 
neziskové organizace,Obce a organizace zřizované 
obcemi působící v sociální oblasti ,Dobrovolné 
svazky obcí ,MAS ,Vzdělávací a poradenské 
instituce ,Školy a školská zařízení ,Obchodní 
korporace ,OSVČ ,Sociální podniky 



Programový rámec IROP 56,880 mil. Kč 
 

• 1.1.3.1 Rozvoj infrastruktury pro sociální 
podnikání 

• 1.3.1: Vybudování zázemí pro vzdělávací aktivity 
obyvatel  

• 2.1.1.1: Zázemí pro sociální služby  

• 2.2.1.1: Rozvoj škol a školských zařízení  

• 7.1.3.1: Podpora bezpečnosti dopravy  

• 7.2.1.1: Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a 
cyklotras pro dopravu obyvatel  

 



Programový rámec OP ŽP 2,09 mil. Kč 

• Výsadba dřevin na nelesní půdě i mimo ornou 
půdu, je možná varianta ovocných dřevin 

• Území realizace - území velkoplošných 
chráněných území 

• Cílem je posílit přirozené funkce krajiny 

• Realizátorem projektu bude MAS HaO ve 
spolupráci s obcemi MAS v roce 2018 

 



Něco málo o spolupráci  

„Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni 
dohromady“ 
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