
Shromáždění partnerů
MAS Horní Pomoraví

Sudkov, 5. 3. 2019



Volba orgánů
Výběrová komise MAS – stávající členové

složení členů PV subjekt zájmová skupina sektor

Zdeněk Axmann Obec Jedlí Rozvoj obcí veřejný

Iva Kleinová TJ Sokol Hrabenov Komunitní život soukromý

Jan Kunčar Obec Hoštejn Rozvoj obcí veřejný

Jana Kvapilová SDH Bohdíkov Komunitní život soukromý

Radek Kól obec Zvole Rozvoj obcí veřejný

Marie Pecháčková OSVČ Podnikání a reg. pr. soukromý

Pavel Knébl ZŠ a MŠ Rohle, Komunitní život veřejný

Miloš Spurný Dubická zemědělská a.s. Životní prostředí soukromý

Oldřich Tanert Český svaz včelařů, o.s., Životní prostředí soukromý

Petr Trávníček Životní prostředí soukromý

Alena Vokurková ZŠ a MŠ Bohdíkov Komunitní život veřejný



Město Hanušovice - Dovybavení JSDH Města Hanušovice 2
• Pořízení vybavení – velkokapacitní stan pro evakuační středisko, mobilní 

elektrocentrála, osvětlovací souprava

Celkové způsobilé výdaje: 340 000,-Kč

Ilustrační foto:

Příklady projektů předložené na MAS - IROP



Město Zábřeh - Rekonstrukce objektu 
pro potřeby JSDH Zábřeh
• realizace stavebních úprav stávajícího 

objektu
• výstavba sociálního zařízení
• pořízení šatních skříněk

Celkové způsobilé výdaje: 1 058 168,- Kč

Obec Bratrušov - Stavební úpravy požární zbrojnice v Bratrušově - I. etapa 
• stavební úpravy a rekonstrukce střechy stanice

Celkové způsobilé výdaje: 2 097 000,-Kč

Příklady projektů předložené na MAS - IROP



Město Hanušovice - Rodinné a 
komunitní centrum Hanušovice
• rekonstrukce objektu č. 139
• pořízení nábytku, elektroniky, herní 

prvky

Celkové způsobilé výdaje: 2 300 000,-Kč

Spolek Zvolská čtyřka – Komunitní centrum Zvole
• vybudování kuchyňky, vytvoření čekárny pro 

klienty sociálních služeb, kancelář pro sociální 
služby, sociální zázemí, šatna, klubovna pro 
realizaci skupinových vzdělávacích a 
volnočasových aktivit a kancelář

Celkové způsobilé výdaje: 2 300 000,-Kč

Příklady projektů předložené na MAS - IROP



Charita Šumperk - Modernizace vybavení Charity Šumperk
• 3 nové automobily pro přepravu za uživateli a dovoz obědů
• 2 tablety, 2 notebooky, tiskárna

Celkové způsobilé výdaje: 1 318 600,-Kč

Charita Zábřeh – Modernizace vybavení pro terénní 
sociální služby Charity Zábřeh
• vybavení služeb pomůckami pro přesuny uživatelů
• pořízení osobních automobilů k přepravě za uživateli 

služeb a automobilu pro dopravu obědů
• pořízení moderního technického vybavení pro 

zefektivnění administrativy a evidence poskytnuté péče

Celkové způsobilé výdaje: 1 237 900,-Kč

Příklady projektů předložené na MAS - IROP



Příklady projektů předložené na MAS - OPZ

Výdaje projektu:
• osobní náklady – lektoři táborů
• nájem prostor
• nákup zařízení a vybavení

- Sportovní potřeby – vybavení na florbal trampolínky, míče
- Deskové a společenské hry; stavebnice, relaxační prvky
- Divadelní kostýmy a kulisy
- Hračky – auta, domečky, kočárky

• nákup spotřebního materiálu (pastelky, barvy, papír, keramický materiál apod. )

Základní škola a Mateřská škola Staré Město
3 x ročně za 3 roky týdenních turnusů
Aktivní Pomoraví z. s.
4 x ročně za 3 roky týdenních turnusů
Tenisový klub Jindřichov, z.s.
2 x ročně za 3 roky týdenních turnusů
Základní škola a Mateřská škola Sudkov
2 x ročně za 3 roky týdenních turnusů



Příklady projektů předložené na MAS - OPZ

Společnost Podané ruce o.p.s. 
Poradenské centrum Rozcestník (bez dluhů a v důstojném bydlení na Hanušovicku)

sociální pracovník pro oddlužení a bydlení 1,0 úvazku
právník pro řešení insolvencí
bez vybavení
Charita Zábřeh 
Nazpět do života
psycholog, terapeuti, sociální pracovník (DPP)
vybavení pro tereapie – 51 tis. Kč

Obec Sudkov
Komunitní centrum Sudkov - místo 
vzájemného setkávání
komunitní sociální pracovník 
pro komunitní centrum Sudkov
poradce pro finanční gramotnost
pracovní a bytové poradenství
vybavení KC – 160 tis. Kč



Plnění indikátorů SCLLD

Operační 
program

opatření MI
cílová 

hodnota
Stav

IROP Sociální podnikání 10400 13 5

IROP Doprava 75201 1 0

OPZ Prorodinná opatření 50100 1 0

IROP – 17 indikátorů splněno vyjma 2 níže uvedených
PRV – všechny 4 indikátory splněny
OPZ – všech 15 indikátorů splněno vyjma 1 níže uvedeného
OPŽP – zatím nerelevantní



Plnění indikátorů SCLLD

Program rozvoje venkova – po 2.realizovaných výzvách

Celkem v realizaci 45 projektů s právním aktem

Indikátory fiche Relax v lese
Počet podpořených operací: plán 5 splněno 2
Celková plocha (ha):          0,1 ha

Indikátor (fiche 1 – 4) plán strategie
skutečnost 

po 2.výzvách

Počet podpořených zemědělských 
podniků

27 22

Vytvořená pracovní místa 8 9,5



Změna podmínek IROP
Ministerstvo pro místní rozvoje dne 13. 12. 2018 o snížení alokace 
SCLLD v IROP na 62,3 mil. Kč

Programový výbor MAS dne 17. 12. 2018 rozhodl o prodloužení 
výzev na sociální podnikání, dopravu a školy, tak aby bylo 
předloženo dostatek projektů a vyčerpána alokace výzev.

Nebude snížena alokace SCLLD pokud nedojde k úsporám během 
realizace projektů, ukončení projektů.



Plán výzev MAS v roce 2019

Název výzvy
Alokace 

výzvy
CZV

Vyhlášení 
výzvy 

Ukončení 
příjmů 
žádostí

Minimální 
CZV

Maximální 
CZV

OPŽP – Parky a 
návsi I.

13,3 2018 15.5. 0,4 mil. Kč 7 mil. Kč

IROP Doprava II. 16,0 2018 15. 5. 0,5 mil. Kč 2,3 mil. Kč

IROP Modernizace 
mateřských a 

základních škol I.
17,6 2018 15.5. 0,2 mil. Kč 2,3 mil. Kč

4. Výzva PRV 6,0 12/2019 1/2020



Plnění finančního plánu IROP a OPZ

Opatření IROP

Celkové 

způsobilé výdaje 

(CZV) do roku 

2022

CZV dle 

finančního plánu 

na 2017 a 2018

CZV projektů vybraných k 

podpoře
Proplaceno

Abs. % Abs. %

Školství 26 500 000 7 700 000 8 881 781 34 % 3 014 275 11 %

Zázemí pro sociální inkluzi 9 650 000 3 000 000 5 577 119 58 % 4 328 119 45 %

Zázemí pro sociální 

podnikání
5 300 000 1 500 000 2 650 000 50 % 0 0 %

Jednotky požární ochrany 6 500 000 1 600 000 2 997 000 46 % 2 997 000 46 %

Doprava 22 200 080 5 400 000 6 100 000 27 % 6 100 000 27 %

Celkem 70 150 080 19 200 000 28 476 269 37 % 21 241 176 23 %

Opatření OPZ
Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) do roku 2022

CZV dle finančního 

plánu na 2017 a 2018

CZV projektů vybraných k 

podpoře

Abs. %

Sociální inkluze 6 200 000 1 500 000 5 240 688 85%

Sociální podnikání 5 200 000 0 1 210 975 23%

Prorodinná opatření 4 350 000 1 000 000 2 208 404 51%

Celkem 15 750 000 2 500 000 8 660 066 55%



Plnění finančního plánu PRV

fiche PRV

Celkové 

dotace do 

roku 2022

Dotace dle 

finančního 

plánu na 

2017 a 2018

Dotace projektů 

vybraných k 

podpoře

Proplaceno

Abs. % Abs. %

Zemědělská 

prvovýroba 
8 000 000 4 500 000 4 847 115 61% 4 377 115 55%

Potravinářství 6 000 000 2 500 000 1 447 607 24% 617 507 10%

Rozvoj 

nezemědělského 

podnikání

15 008 580 8 571 430 9 245 164 62% 4 505 143 30%

Lesnictví 4 500 000 2 000 000 3 047 035 68% 249 000 6%

Relax v lese 2 555 000 1 000 000 513 371 20% 0 0%

Spolupráce MAS 1 720 710 0 0 0 0 0

Celkem 36 063 580 18 571 430 19 100 292 53% 9 748 765 27%



Příklady projektů předložené na MAS - PRV

Žací stroj

Způsobilé výdaje projektu 490.000,- Kč

Dotace 245.000,- Kč



Příklady projektů předložené na MAS - PRV

Zvýšení výrobní kapacity 

konzervárny

Pořízení plničky konzerv,

etiketovačky a pasírovačky

Způsobilé výdaje projektu 

780.858,6 Kč

Dotace 390.429,- Kč



Příklady projektů předložené na MAS - PRV

Pořízení nového stroje pro řezání vodním paprskem 
pro dělení plastových a kovových polotovarů

Způsobilé výdaje projektu 3.100.000,- Kč

Dotace1.395.000,- Kč



Příklady projektů předložené na MAS - PRV
Pořízení techniky pro lesní hospodářství obce Sudkov

pořízení traktoru s lesnickou nástavbou pro 
hospodaření v lese

Způsobilé výdaje projektu 1.362.000,- Kč

Dotace 681.000,- Kč



Příprava změny SCLLD - PRV

Program rozvoje venkova se v CLLD rozšíří o čl. 20, což dle 
dosavadních jednání NS MAS a MZe znamená zřejmě podporu:
- mateřské a základní školy bez povinnosti navýšení jejich kapacity, 
- hasičské zbrojnice, 
- prodejny smíšeného zboží (žadatel – obec), 
- vybrané kulturní památky, 
- kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven 
- stezky - pěší, lyžařské, hippostezky, apod. 
- muzea (žadatel – obec)

Pro změnu SCLLD a podporu některé z výše uvedených aktivit je 
nezbytné realokovat finanční prostředky v rozpočtu SCLLD v PRV.



SPOLEČNÉ PODMÍNKY čl. 20 PRV
Žadatel
• vždy obec nebo svazek obcí
• v případě že je žadatelem NNO, je nutná 2 letá historie subjektu

Míra podpory: 80 %
• de minimis (obchody, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea) 

nebo nezakládá veřejnou podporu (stezky, veřejná prostranství)
• u stejného režimu možnost kombinovat kódy způsobilých výdajů

Podmínky
• projekt je v souladu s plánem rozvoje obce a v souladu s příslušnou strategií
• limit pro doplňující výdaje ve výši 30 %

Nezpůsobilé výdaje (MŠ/ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody, kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven, muzea)
• kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biopaliva), kotle na zemní plyn, 

tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a 
instalace solárně-termických kolektorů

• stavební a technologické úpravy budovy přesahující výši 200 000 Kč



VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCI
Žadatel: obec

Způsobilé výdaje

• vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně úpravy 
povrchů, osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, 
odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí aj.

• obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru 
veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí 
napajedla či koupadla) 

• doplňující výdaje jako součást projektu např. nákup nemovitosti

Podmínky

• veřejná prostranství je: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního 
úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské 
vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce

• soulad s plánem rozvoje obce 

• Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba 
a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků



MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Žadatel
• obec či svazek obcí
• příspěvková organizace obcí/svazku obcí
• školské právnické osoby (nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu)

Způsobilé výdaje
• rekonstrukce či rozšíření MŠ/ZŠ, včetně zázemí a doprovodného stravovacího zařízení; 

venkovní mobiliář a herní prvky pro MŠ
• pořízení vybavení a technologií MŠ či jídelny
• doplňující výdaje jako součást projektu (parkování, plot aj. ) 
• nákup nemovitosti

Podmínky
• v rámci ZŠ lze podpořit kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné 

předměty, knihovny, technické místnosti, družiny, jídelny
• soulad s plánem rozvoje obce 
• nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy
• projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání
• nezpůsobilé úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity



HASIČSKÉ ZBROJNICE
Žadatel

• obec s místní působností kategorie požární ochrany V.

Způsobilé výdaje

• rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného 
zázemí (šatny, umývárny, toalety) 

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

• doplňující výdaje jako součást projektu např. úprava povrchů, 
výstavba/úprava přístupové cesty, nákup nemovitosti



OBCHODY PRO OBCE
Žadatel
• obec či svazek obcí
• příspěvková organizace obcí/svazku obcí

Způsobilé výdaje
• výstavba/rekonstrukce/obnova budov či stánků pro obchod včetně zázemí 

(šatny, umývárny, toalety)
• pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod 
• pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez 

podkategorie G) včetně technologií a dalšího vybavení
• doplňující výdaje jako součást projektu např. úprava povrchů, výstavba 

odstavných ploch, parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, nákup 
nemovitosti

Podmínky
• provozovatelem nemusí být sám žadatel – musí být vybrán za otevřených 

transparentních a nediskriminačních podmínek se zohledněním pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek



VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Žadatel

• obce, svazek obcí či příspěvková organizace

• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)

• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické 
osoby

Způsobilé výdaje

• obnova a zhodnocení kulturní památky

• doplňující výdaje jako součást projektu

• nákup nemovitosti

Podmínky

• podporovány nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním 
seznamu kulturních památek České republiky.

• nelze podpořit památky UNESCO a národní kulturní památky, včetně 
Indikativního seznamu památek podporovatelných z IROP



KULTURNÍ A SPOLKOVÁ 
ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Žadatel
• Obec či svazek obcí
• příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí
• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Způsobilé výdaje
• rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení tj. obecní, kulturní, 

spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, 
sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven

• pořízení technologií a vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních 
knihoven

• doplňující výdaje jako součást projektu např. nákup nemovitosti

Podmínky
• v případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. I písm. c) zákona č. 

257/2001 Sb. – obecní knihovny
• nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště 

a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.



STEZKY (mimo lesy)
Žadatel

• příspěvková organizace zřízena obcí/svazky obcí

Způsobilé výdaje

• výstavba/rekonstrukce/obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a 
tematických stezek včetně značení, směrových a informačních tabulí či interaktivních 
prvků

• stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění 
mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně

• doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety)

• nákup nemovitosti

Podmínky

• projekt lze realizovat mimo PUPFL a intravilanu obce (výjimkou je značení v intravilánu)

• v případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků s realizací projektu

• nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata



MUZEA PRO OBCE
Žadatel
• Obce a svazky obcí
• příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí

Způsobilé výdaje
• rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a 

muzeí vč. zázemí
• pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a 

muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, 
audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, 
zabezpečovacího zařízení

• doplňující výdaje jako součást projektu např. nákup nemovitosti

Podmínky
• zřizovatelem muzea nesmí být stát ani kraj
• nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty



Příprava změny SCLLD - PRV

fiche PRV

Celkové 

dotace do 

roku 2022

Dotace projektů 

vybraných k podpoře

Alokace 3. výzvy + 

vybrané projekty 1 

a 2 výzvy Zbývající 

alokace

Abs. % Abs. %

Zemědělská 

prvovýroba 
8 000 000 4 847 115 61% 4 847 115 61% 3 152 885

Potravinářství 6 000 000 1 447 607 24% 3 447 607 57% 2 552 393

Rozvoj nezem. 

podnikání
15 008 580 9 245 164 62% 11 745 164 78% 3 263 416

Lesnictví 4 500 000 3 047 035 68% 4 762 542 100% 0

Relax v lese 2 555 000 513 371 20% 513 371 20% 2 041 629 

Spolupráce MAS 1 720 710 1 720 710

Celkem 36 063 580 19 100 292 53% 25 315 799 70% 12 731 033


