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ORIENTAČNÍ PŘEHLED - ÚNOR 2016 

Bude upřesněno pravidly pro žadatele !!! 

Tento materiál je výstupem projektu „Komunitní rozvoj ven-
kova v Pobeskydí“ podpořeného Moravskoslezským krajem. 

Konzultace a poradenství 

Nabízíme bezplatné základní poraden-
ství a konzultace pro obce, podnikatele 
i neziskové organizace v oblastech, 
které řeší naše programové rámce 
(IROP, PRV, OP Zaměstnanost, OP 
ŽP) a v oblasti šablon pro školy 
(OP VVV). 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Pobeskydí (SCLLD) nyní prochází hodnocením 
na jednotlivých ministerstvech. Očekáváme, že tento 
proces bude úspěšně ukončen v květnu/červnu 2016. 
Vyhlášení prvních výzev plánujeme na červenec 
2016.  

Projekty je nutno připravovat již teď a je potřeba počí-
tat s řadou povinných příloh např. technická dokumen-
tace, stavební povolení, studie proveditelnosti či dolo-

žení finančního zdraví. Seznam příloh bude zveřej-
něn v pravidlech (březen/duben), ale již v této chvíli 
můžete nahlédnout do pravidel přímých výzev IROP 
či PRV. Pro MAS se očekává zmírnění některých 
podmínek. 

Prostřednictvím MAS Pobeskydí musí být do léta 
2018 dokončeny projekty za cca 25 mil. Kč (IROP) 
a být schváleny k realizaci projekty PRV 
za 17 mil. Kč. Je to velký závazek, který doufáme, 
že s Vaší pomocí splníme. 

Aktuálně 

NA OKRAJI PRO INSPIRACI: 

http://www.szif.cz/cs/prv2014 

http://www.dotaceEU.cz/irop 

http://www.esfcr.cz/ 

http://www.opzp.cz/ 

Kontaktní osoby: 

Ing. Krystyna Nováková 
(novakova@pobeskydi.cz) 

RNDr. Pavel Žiška
(ziska@pobeskydi.cz) 

Ing. Martin Puškáč 
(mapfm@pobeskydi.cz) 

739 53 Třanovice č. p. 1 

tel.:+420 558 431 068  

e-mail: mas@pobeskydi.cz,  

další kontakty a informace na: 

www.pobeskydi.cz 

MAS Pobeskydí, z. s. 

http://www.szif.cz/cs/prv2014
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.esfcr.cz/
http://www.opzp.cz/
http://www.pobeskydi.cz/


 

INFRASTRUKUTRA NEJEN PRO OBCE 

Bezpečná a udržitelná doprava 

Hlavním cílem opatření je zvýšení bezpečnosti 
na komunikacích a podpora cyklodopravy 
v obcích. Očekáváme, že budou předkládány 
středně velké projety do 5 mil. Kč s vysokou po-
třebností zaměřené na výstavbu, modernizaci 
nebo rekonstrukci komunikací pro pěší nebo na 
výstavbu či rekonstrukci komunikací pro cyklisty. 
Výše podpory může dosáhnout až 95 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu. Budou prefero-
vány projekty s kratší dobou realizace. 

Příklad možného projektu 

Obcí prochází komunikace 
III. třídy s vysokou intenzitou 
automobilové dopravy. Silnici 
využívají ve zvýšené míře 
také chodci mířící do centra 
obce, kde se nachází základní 
škola, obecní úřad a obchod. 
Obec se rozhodla podél ko-
munikace vybudovat chodník 
a jeho osvětlení a přechod pro 
chodce (včetně jeho nasvětle-
ní a ochranného ostrůvku). 

Chodník  v Třanovicích 
(podpořeno v minulém období) 

Předpokládané vyhlášení výzvy: červenec 2016 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 25 mil. Kč 

Infrastruktura sociálních služeb a začleňování 

Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti služeb, poradenství a 
programů, které zajišťují prevenci sociálního vyloučení a řeší sociální 
vyloučení. Očekáváme, že o podporu budou žádat zejména středně 
velké projekty obcí a neziskových organizací (doporučená výše celko-
vých způsobilých výdajů do 3 mil. Kč) s návaznosti na registrované so-
ciální služby nebo sociální a komunitní práci. Výrazně budou preferová-
ny projekty s kratší dobou realizace. Žádoucí jsou projekty s územním 
dopadem pro více obcí a pozitivním vlivem na funkčnost rodiny. Výše 
podpory může činit až 95 % celkových způsobilých výdajů projektu. 
Žadatel má povinnost následně provozovat registrovanou sociální služ-
bu či sociální práci po celou dobu udržitelnosti projektu. 

Příklad možného projektu 

Nezisková organizace disponuje 
prostory, které jsou nevyhovující 
pro poskytování sociální služby a 
pro sociální práci. Realizací pro-
jektu dojde prostřednictvím sta-
vebních úprav a nákupu vybavení 
k vytvoření nového, kvalitního 
zázemí, ve kterém bude poskyto-
vána sociální služba nízkopraho-
vé centrum pro děti a mládež, 
odborné sociální poradenství a 
sociální práce. Na tento projekt 
bude navazovat neinvestiční pro-
jekt. 

Předpokládané vyhlášení výzvy: říjen 2016 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 5 mil. Kč 

Vzdělávací infrastruktura 

Opatření se zaměřuje na zvýšení flexibility 
školských zařízení a dostupnosti kvalitní vzdě-
lávací infrastruktury reagující na potřeby ven-
kovských společenství zejména v oblastech 
inkluze, klíčových kompetencí. Výše podpory 
může činit až 95 % celkových způsobilých vý-
dajů projektu. Mělo by se jednat zejména 

středně velké projekty obcí, školských zaří-
zení a neziskových organizací vycházející 
s potřeb identifikovaných v místních akčních 

plánech rozvoje vzdělávání (MAP). Očekáváme, že na tyto investič-
ní projekty budou navazovat neinvestiční vzdě-
lávací projekty (programy). Výrazně budou pre-
ferovány projekty s kratší dobou realizace.  

Příklad možného projektu 

Škola nedisponuje vhodnou učebnou 
pro výuku přírodovědných a technic-
kých předmětů, část vybavení a 
učebních pomůcek je již zastaralá. 
Realizací nutných stavebních úprav 
učebny (nové rozvody, bezbariérový 
přístup, zajištění připojení k internetu) 
a nákupem potřebného vybavení 
(laboratorní stoly a další nábytek, 
učební pomůcky) dojde k vybudování 
učebny pro výuku chemie, fyziky a 
pro zájmové vzdělávání v oblasti 
polytechnických věd.  

Mateřská školka v Pstruží 
(podpořeno v minulém období) 

Předpokládané vyhlášení výzvy: říjen 2016 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 8 mil. Kč 



 

PODPORA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Investice do zemědělství 

Cílem opatření je rozvoj podmínek pro zvyšová-
ní přidané hodnoty a konkurenceschopnosti zemědělství. Maximální výše 
podpory až do 40 % resp. 60 % celkových způsobilých výdajů projektu bude 
upřesněna  pravidly (dle typu žadatele a projektu). Očekáváme, že budou 
předkládány malé až středně velké projekty zemědělských subjektů (50 tis. 
až 5 mil. Kč) řešící zejména následující problémy: zastaralost budov, zařízení 
a vybavení, vysoké výrobní náklady, nízká účinnost využívání výrobních fak-

torů a omezený potenciál změny výrobních pro-
gramů. Výrazně budou preferovány projekty tvo-
řící pracovní místa (s udržitelností 5 let 
od ukončení realizace projektu). Nebudou podpo-
rovány projekty z oblastí chovu včel a rybolovu, 
nebude podporováno pořízení kotlů na biomasu. 

Příklad možného projektu 

Zemědělský subjekt by rád 
rozšířil svou činnost o pro-
dukci zeleniny, nedisponuje 
však odpovídajícím záze-
mím. Projekt počítá s výstav- 
bou nového foliovníku, 
s rekonstrukcí skladovacích 
prostor a s nákupem nezbyt-
ného strojního vybavení. 
Realizací projektu vznikne 
jedno nové pracovní místo. 

Předpokládané vyhlášení výzvy: červenec 2016 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 6 mil. Kč 

Zemědělské produkty 

Cílem opatření je zejména rozvoj podmínek pro zvyšování přidané hod-
noty zemědělských produktů a jejich uvádění na místní trh. Očekává-
me, že budou předkládány malé až středně velké projekty zeměděl-
ských subjektů (50 tis. až 5 mil. Kč) zaměřené na zpracování zeměděl-
ských produktů a jejich uvádění na trh. Maximální výše podpory až do 
40 % resp. 60 % celkových způsobilých výdajů projektu bude upřesně-
na  pravidly (dle typu žadatele a projektu). Budou preferovány projekty 
vytvářející pracovní místa. Výrobní proces se musí týkat surovin a vý-
robků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (kromě produktů 
rybolovu a výroby medu) např. mléko a mléčné výrobky, jedlá zelenina 
a ovoce, káva, čaj, koření, obiloviny a mlýnské výrobky, maso a pří-
pravky z masa.  

Příklad možného projektu 

Záměrem soukromého země-
dělce hospodařícího v pod-
horské oblasti je rozšíření 
vlastní výroby ovčích sýrů. 
Realizací projektu dojde 
k rekonstrukci budovy slouží-
cí k výrobě sýrů a pořízení 
nové technologie (nákup zaří-
zení pro zpracování suroviny 
a pro balení a značení vý-
sledného produktu). 

Místní nezemědělská produkce 

Cílem opatření je zvýšit uplatnitelnost a dostupnost 
místních produktů a služeb pro místní obyvatele a 
návštěvníky a tím posílit konkurenceschopnost místní-
ho hospodářství. Žadatelem mohou být nezemědělské 

podnikatelské subjekty i zemědělci. Očekáváme, že budou předkládány malé 
až středně velké projekty zaměřené na nezemědělskou produkci (např. služby 
na venkově, řemesla, ubytování). Maximální výše podpory až do 60 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu bude upřesněna  pravidly (dle typu žadatele 
a projektu). Podrobný přehled podporovaných činnosti v návaznosti na NACE-
CZ je uveden ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobes-
kydí kapitole č. 9. Součástí podpory není mezi jinými lesní hospodářství, výro-
ba tabákových výrobků, zbraní a střeliva, vel-
koobchod a zemědělské produkty uvedené 
výše. 

Příklad možného projektu 

V obci není provozováno 
žádné kadeřnictví. Zámě-
rem žadatele, podnikající 
fyzické osoby, je zprovoznit 
v obci nový kadeřnický sa-
lón a poskytovat kosmetické 
služby. Součástí projektu 
budou drobné stavební 
úpravy objektu a vybavení 
nové provozovny. Projekt 
vytvoří jedno nové pracovní 
místo. 

Předpokládané vyhlášení výzvy: červenec 2016 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 8,5 mil. Kč 

Ubytování na farmě Měnšík 
(podpořeno v minulém období) 

Dojírna společnosti TOZOS
(podpořeno v minulém období) 

Předpokládané vyhlášení výzvy: červenec 2016 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 2,5 mil. Kč 



 

NEJEN PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 

Přístup k zaměstnání 

Hodláme rozvinout spolupráci místních aktérů 
v oblasti zaměstnanosti a hledat vhodné řešení 
na lokální úrovni. Výše podpory je od 90 % do 100 % 
celkových způsobilých výdajů projektu (v závislosti na 
charakteru žadatele). Očekáváme inovativní projekt 
vzešlý ze vzájemné spolupráce místních aktérů, který 
poskytne komplexní služby pro nezaměstnané, kteří 
mají zájem pracovat. Je nutno počítat s minimální 
podporou 40 hodin na jednoho účastníka.  

Příklad možného projektu 

Problémem, který projekt řeší je nízká uplatnitel-
nost na místním trhu práce vybraných skupin 
nezaměstnaných zejména absolventů, osob po 
skončení rodičovské dovolené a osob 
v předdůchodovém věku. V rámci projektu bude 
účastníkům nabídnuta komplexní služba zahrnu-
jící bilanční a pracovní dia-
gnostiku, získání pracovních 
zkušeností a praxe, pora-
denství a konzultace, umís-
tění na konkrétní pracovní 
místo nebo zahájení vlastní 
výdělečné činnosti.  

Předpokládané vyhlášení výzvy: leden 2017 (?) 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 1,987 mil. Kč 

Prevence a řešení sociálního vyloučení 

Chceme pomáhat lidem, kteří se dostali do nepřízni-
vé životní situace. Zaměřujeme se zejména na děti a 
mládež, osoby pečující, vícečetné a neúplné rodiny, 
rodiny ohrožené sociálním vyloučením a osoby se 
souběhem znevýhodnění. Výše podpory je od 90 % 
do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (v 
závislosti na charakteru žadatele). Očekáváme ino-
vativní projekty, které přinášení nové služby a pro-
gramy do území, rozvíjejí komunitní sociální práci a 
spolupráci obcí a neziskových organizací v sociální 
oblasti. Je nutno počítat s minimální podporou 40 
hodin na jednoho účastníka.  

Příklad možného projektu 

Současná rodina se potýká s řadou problémů a 
jedním z nich je péče o osoby blízké. Osoby 
pečující jsou nuceny omezovat své pracovní i 
společenské aktivity, jsou izolovány od svého 
okolí a nepochopeny. Projekt se zaměřuje na 
zavedení terénní odlehčovací služby, odborné 
sociální poradenství a dále na aktivity podporují-
cí neformální péči a sdílenou péči (besedy pro 
obyvatele, klub osob pečujících) na vybraném 
území v Pobeskydí. 

Předpokládané vyhlášení výzvy: červenec 2016 

Předpokládaná alokace na první výzvu: 6,5 mil. Kč 

Prevence invazních druhů 

Cílem opatření je likvidace a omezení 
výskytu invazních druhů křídlatky 
(případně bolševníku velkolepého) na 
území CHKO. Výše dotace je stanovena 
do 75 %. Celková alokace na výzvu 1,742 
mil. Kč. Předpokládané vyhlášení výzvy 
MAS Pobeskydí červenec 2017.  

Animace školských zařízení  

MAS Pobeskydí, z. s. nabízí bezplatnou metodickou pomoc zá-
kladním a mateřským školám s výběrem, s podáváním žádostí a 
s realizací projektů OP VVV, které budou poskytovány formou 
šablon (výběr vhodných šablon, nový monitorovací systém, pod-
mínky dotačního titulu, konzultace při sledování a naplňování 
monitorovacích indikátorů a publicity, metodická pomoc při tvorbě 
závěrečné monitorovací zprávy při ukončení projektu). Animaci 
školských zařízení zahajujeme od dubna 2016. Jednotlivé školy 
budou o této možnosti informovány. 

Projekty spolupráce MAS 

MAS Pobeskydí, z. s. má možnost připra-
vovat a realizovat neinvestiční projekty 
spolupráce s dalšími místními akčními 
skupinami. Zatím připravujeme témata 
podpora místní produkce a obnova rodiny. 
Náměty na další témata jsou vítány. 

Místní akční plán Frýdek-Místek 

MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci se statuárním městem Frýdek
-Místek a MAS Slezská brána, z. s. realizuje projekt na vytvoření 
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území správního 
obvodu obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek.  

Konference rodin 
(podpořeno v LEADER+) 


