
1.1.1.1 Poradenství a vzdělávací aktivity

Poradenství pro volbu a hledání zaměstnání, u vybraných cílových skupin i 

dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, 

poradenství v oblasti bydlení. Kurzy, akreditované rekvalifikace.
OP ZAM 3 791

-3791 0 0

1.1.3.2 Rozvoj sociálního podnikání

Zaměstnávání a sociální začlěňování znevýhodněných osob na trhu práce. 

Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení 

podnikání. Enviromentální sociální podnik.
OP ZAM 1 300

1300 0

1.2.1.1 Spolupráce škol a podnikatelů
Podpora projektů vzájemné spolupráce mezi školami a podnikateli s využitím 

nových netradičních metod.
OP ZAM 1 300 -1300 0 0

2.1.1.2 Programy pro sociální služby

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

Mobilní terénní týmy

Raná péče poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let
OP ZAM 3 671

3671 0

2.2.2.1 Prorodinné aktivity Podpora dětských skupin a individuální péče o děti OP ZAM 2 600 5741 8 341 900

4.2.1.1 Podpora zahájení podnikání Vzdělávání a poradenství před zahájením podnikání a na to navazující činnosti. OP ZAM 650 -650 0 0

CELKEM 13 312 13312 900

4.1.1.1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků
V rámci této fiche budou podpořeni nezemědělští podnikatelé pro zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti.
PRV 6 667

6667 1 428

4.1.1.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Podpořeny budou také místní trhy, seskupení a organizace producentů a 

mezioborových organizací.

PRV 8 889

8889 3 839

4.1.1.3
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

místních trhů

Podpořeny budou společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci 

krátkých dodavatelských řetězců nebo místního trhu.
PRV 1 250

1 250 0

4.1.2.1 Investice do zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je 

určena na investice do zemědělských staveb a technologií.Podporovány budou i 

investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
PRV 4 444

-4 816 9 260 4 167

5.1.1.1
Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních 

zařízení venkovské turistiky

Podpořeny budou investice do vybraných nezemědělských činností – sportovní, 

zábavní a rekreační činnost, stravování a pohostinství ve vazbě na venkovskou 

turistiku a ubytovací kapacitu.
PRV 12 777

4 816 7 961 2 281

6.1.1.1 Lesní a polní cesty

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním zemědělské a lesnické infrastruktury vedoucí ke 

zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních a lesních cest. 
PRV 4 250

1 250 3 000 1 005

6.1.1.2 Zvyšování společenského využití lesa

Značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), zřizování 

odpočinkových stanovišť,výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. 

zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
PRV 1 063

-1 250 2 313 1 840

6.1.1.3 Předávání znalostí a informační akce
Organizace a zajištění vzdělávacích kurzů, workshopů, kurzů odborné přípravy 

včetně exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem. Včelaři a vinaři.
PRV 728

728 0

8.2.1 Spolupráce s ostatními MAS 1 228 1228 0

CELKEM 41 296
41296 14560

7.1.3.1 Podpora bezpečnosti dopravy

Podopatření se týká bezpečnostních prvků na nebezpečných místech: převedení 

chodců, chodníky, komunikace místní, I, II. III. třídy, přechody pro chodce, 

bezbariérovost atd.
IROP 3 158

12400 15 558 14 749
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7.2.1.1
Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro 

dopravu obyvatel

výstavba nebo rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty 

nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem
IROP 13 684

-8600 5 084 4 750

1.1.3.1 Rozvoj infrastuktury pro sociální podnikání
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, případně rozšíření 

stávajících kapacit podniků.
IROP 5 953 -3800 2 153 0

1.3.1 Vybudování zázemí pro vzdělávací aktivity obyvatel

stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů celoživotního 

vzdělávánístavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů 

celoživotního vzdělávání. Podpořeny také budou učebny pro rekvalifikační kurzy.
IROP 16 842

-10000 6 842 0

2.1.1.1 Zázemí pro sociální služby
Rekonstrukce stávajících zařízení, nákupy bytu, domu pro potřeby uživatelů. 

Zázemí pro terénní služby, ambulantní služby, sociální prevenci a odborné 

sociální poradenství.

IROP 10 526
10526 0

2.2.1.1 Rozvoj škol a školských zařízení

Budou podporovány stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem 

zajištění dostatečně kvalitních zařízení péče o děti v předškolním věku. Stavební 

úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků základních škol v klíčových 

kompetencích.

IROP 9 711
10000 19 711 0

CELKEM 59 874 59 874 19 499

20 Výsadba dřevin Výsadba dřevin na nelesní orné půdě v CHKO OP ŽP 2 465 0


