
MAS
Horní Pomoraví

Shromáždění partnerů

MAS Horní Pomoraví

Hanušovice 17. září 2020



Volba členů výběrové komise na 3/2020 – 3/2021

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

Miloš Spurný Dubická zemědělská a.s. Životní prostředí soukromý

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

Alena Vokurková ZŠ a MŠ Bohdíkov Komunitní život veřejný

František Winter MARWIN v.o.s. životní prostředí soukromý



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 podpořených a nyní realizovaných 
projektů 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 podpořených a nyní realizovaných 
projektů MAS - IROP



Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk
Modernizace odborných učeben ZŠ B. Němcové Zábřeh
• stavební úpravy
• nábytek a výukové pomůcky
• legorobotika 4 sady zákl.
• Učebna chemie a fyziky

Celkové způsobilé výdaje:  2 292 000,-Kč

Příklady podpořených a nyní realizovaných 
projektů MAS - IROP



Základni škola a Mateřská škola Hanušovice
ZŠ Hanušovice - modernizace učeben
• drobné stavební úpravy
• nábytek a výukové pomůcky
• 3D tiskárna
• 2x interaktivní tabule
• učebna přírodopisu, učebna chemie
• učebna informačních technologií a polytechniky 
• učebna fyziky 

Celkové způsobilé výdaje:  2 300 000,-Kč

Příklady podpořených a nyní realizovaných 
projektů MAS - IROP



Základní škola a Mateřská škola Písařov
ZŠ Písařov = centrum zájmového a neformálního vzdělávání
• Přístavby objektu multifunkční učebny
• Keramická pec
• IT – interaktivní tabule, LCD display
Celkové způsobilé výdaje:  2 300 000,-Kč

Příklady podpořených a nyní realizovaných 
projektů MAS - IROP



Příklady realizovaných projektů PRV

Rozšíření a modernizace provozu – Lyopotraviny s.r.o.
Předmětem projektu byl nákup 3 kusů potravinářských

lyofilizátorů pro sušení zejména ovoce a zeleniny mrazem,

dále potom nákup prodejního stánku s příslušenstvím,

nákup tiskárny pro tisk účtenek, cateringových stolů a pokladny.



Příklady realizovaných projektů PRV

Rozšíření minipivovaru Kolštejn –

Relax centrum Kolštejn, s.r.o.
Ve stávajících prostorách pivovaru došlo ke stavebním úpravám

sklepů, zřízení nové elektroinstalace a pořízení nových

technologií pro stáčení piva do lahví a sudů a technologií pro

mytí lahví a sudů (ruční plnička lahví, ruční myčka lahví s

ventilátorem, přenosné odstředivé čerpadlo a stroj pro ruční

mytí a plnění sudů).



Zůstatky ve fichích po 4.výzvě PRV

Fiche Zemědělská prvovýroba: 98.955,-

Fiche Potravinářství: 380.071,-

Fiche Rozvoj nezem. podnikání: 60.891,-

Celkem zůstává 539.917,-Kč



Fiche 7 – Komunitní život

• Příjem žádostí 5.výzvy PRV ukončen 7.září 2020

• Přijato 12 žádostí – z toho 8 žádostí NNO, 4 žádosti obcí

• Alokace 2.059.898,- Kč (1/2 alokované částky)

• Požadavky 2.262.388,- Kč

Výsledky výběru – v průběhu měsíce října



Návrh změny finančního plánu PRV
Fiche Zemědělská prvovýroba: v poslední výzvě uspokojeni všichni žadatelé

Fiche Potravinářství: v poslední výzvě uspokojeni všichni žadatelé, potenciál 

nejistý

Fiche Rozvoj nezem. podnikání: v poslední výzvě 5 neúspěšných žádostí

Vybrané projekty s ohroženou realizací: potravinářství – dotace 450 tis. Kč,

Nezemědělské podnikání – možná odstoupení od realizace



Návrh změny finančního plánu PRV

Usnesení:
Shromáždění partnerů pověřuje programový výbor prováděním změn finančního plánu

mezi fichemi zemědělská prvovýroby, potravinářství, nezemědělské podnikání SCLLD 2014-

2020.



Plnění finančního plánu

OPATŘENÍ IROP
CELKOVÁ ALOKACE DOTACE 

RoPD
PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ

ŠKOLSTVÍ 25 175 000 28 942 613 22 538 001

ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ INKLUZI 9 167 500 9 789 234 9 789 234

ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 5 035 000 5 081 837 5 081 837

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 6 175 000 6 483 115 6 483 115

DOPRAVA 21 090 076 15 300 000 15 300 000

CELKEM 66 642 576 65 596 799 59 192 187

90 % alokace MAS mají žadatelé 
rozdělené ve vydaných RoPD

38 % alokace MAS je proplaceno na 
účty žadatelů

Indikátory splněny

Shromáždění partnerů pověřuje programový výbor prováděním změn finančního plánu IROP

mezi opatřeními v SCLLD 2014-2020.



Plnění finančního plánu OPZ

OPATŘENÍ 

OPZ

CELKOVÉ 

DOTACE DO 

ROKU 2020

PROJEKTY 

VYBRANÉ/PŘEDLOŽENÉ
NÁHRADNÍ PROJEKTY ZBÝVAJÍCÍ 

ALOKACE

DOTACEPočet Dotace Počet dotace

SOCIÁLNÍ INKLUZE 6 200 000 5 6 336 912,50 1 906 000 0,00

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 5 200 000 1 2 359 779,06 0 0 2 104 519,69

PRORODINNÁ OPATŘENÍ 4 350 000 9 4 948 788,75 0 0 0,00

CELKEM 15 750 000 16 14 796 455,31 1 906 000 2 104 519,69

Shromáždění partnerů pověřuje programový výbor prováděním změn finančního plánu OPZ

mezi opatřeními v SCLLD 2014-2020.



Standardizace MAS 
Zájmové skupiny:
1. Zemědělství, lesnictví, ŽP = nově krajina

2. Řemeslníci, živnostnící, reg.producenti a ost. služby = nově podnikání

3. Vzdělávání, kom. život, mládež a soc. oblast = rozděleno na 3. komunita a 4. vzdělávání a

soc. oblast

4. Cestovní ruch a služby, regionální identita, kultura a památky = sloučeno s podnikáním

5. Rozvoj obcí = zachováno

Klub vojenské historie Kralka, z.s. – z cestovního ruchu do skupiny č. 3 komunita

Charita Zábřeh – ze skup. 3. komunita přesunut do 4 vzdělávání a soc. obl.

Římskokatolická farnost Zvole u Zábřehu – ze skup. 3. komunita přesunuta do 4.



Standardizace MAS 
Území MAS: 2014 2020

Počet obcí 46 46 + Bohutín

Počet obyvatel 49 639 48 804 + 769

Harmonogram příprav:

30.9.2020 – žádost o standardizaci

Leden 2021 – zahájení příprav analytické a koncepční části

březen – květen 2021 veřejná projednání analýzy problémů a potřeb

Červen – prosinec 2021 veřejná projednání akčních plán pro IROP, OPZ, PRV



Nové plánovací období
Operační programy:
• OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (MPO) – CLLD možná, spíše ne

• OP Doprava (MD) – bez CLLD

• OP Životní prostředí (MŽP) – CLLD možná, spíše ne

• OP Jan Amos Komenský (MŠMT) – CLLD ne, ale animace škol a realizace MAP

• OP Zaměstnanost plus (MPSV) – CLLD ano, ale málo finančních prostředků

• IROP (MMR) – CLLD ano, ale nová omezení

• OP Technická pomoc (MMR) – MAS ano

Míra podpory: 85 % (původní návrh EK 70 %)



Nové plánovací období IROP
Nová témata v IROP

• Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

• Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch – návrh není potvrzen DG Regio

• Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 

• Širší možnosti pro CLLD – návrh není potvrzen DG Regio

Co v IROP nebude

• Zateplování bytových domů (MŽP – Nová Zelená úsporám)

• Územní plánování (národní dotace + OPŽP)

• Sociální podnikání (OPZ+)



Nové plánovací období IROP
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost – nerelevantní pro venkov

2.1 Čistá a aktivní mobilita

- veřejná doprava – nerelevantní pro venkov (KIDSOK)

- přestupní terminály

- bezpečnost v dopravě (chodníky, mosty aj.)

- cyklodoprava

2.2 Revitalizace měst a obcí

Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a obcí včetně modernizace

technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích např. parky, náměstí, městské třídy, náplavky,

uliční prostory (není možné realizovat izolovaně vegetaci, vodní toky nebo plochy)

2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva – nerelevantní pro venkov

3.1 Silnice II. třídy – nerelevantní pro venkov



Nové plánovací období IROP
4.1 Vzdělávací infrastruktura – většinou nerelevantní pro venkov

- Navyšování kapacit MŠ na území ORP s jejich nedostatečnou kapacitou - ???

- Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků - ???

- Základní školy  - klíčové kompetence stejné jak nyní

- Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře - nerelevantní pro venkov 

- Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání vč. družin

4.2 Sociální infrastruktura

- Infrastruktura pro sociální služby podle z. 108/2006 Sb. – pouze poskytovatelé soc. služeb

- Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování - nerelevantní

- Sociální bydlení 

- Výstavba, stavební úpravy a pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor 

pro potřeby sociálního bydlení sociálního bydlení; 20-letá udržitelnost 



Nové plánovací období IROP
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví

- primární péče – vznik a modernizace urgentních příjmů - nerelevantní pro venkov

- dostupnost následné a dlouhodobé péče - nerelevantní pro venkov

- dostupnost paliativní a hospicové péče 

- Jiné odborné zdravotní specializace – NR

4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch

- národní kulturní památky + Indikativní seznam UNESCO – NR pro MAS HP

- krajská, státní a obecní muzea - ???

- knihovny vykonávající regionální funkce a základní knihovny se specializovaným 

knihovním fondem

- veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Nové plánovací období IROP - CLLD
Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, mosty, retardéry, semafory) vč. rekonstrukcí místních 

komunikací dotčených realizací projektu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury (náhrada za zrušené terminály)

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární zbrojnice a technika, zdroje 
požární vody v obcích) – POZOR tomuto nevěříme

Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin – bez požadavku na zvýšení kapacity

Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol (tzn. vč. kmenových učeben)

Infrastruktura pro sociální služby (zrušena komunitní centra a sociální bydlení)

Revitalizace kulturních památek – POZOR tomuto nevěříme

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí – POZOR tomuto nevěříme

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven – POZOR tomuto nevěříme

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Nové plánovací období PRV

Bude podporováno (předpoklad):
• investice do zemědělských podniků 
• zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
• lesnická a zemědělská infrastruktura, neproduktivní investice v lesích, stezky 
• diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský CR 
• lesnické technologie a produkty 
• hasičské zbrojnice JPO V – POZOR tomuto nevěříme
• obchody 
• památky místního významu - POZOR tomuto nevěříme
• kulturní a spolková zařízení vč. knihoven (kromě profesionálních > IROP), komunitní centra a 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  - POZOR tomuto nevěříme

Aktuálně platí, že bude přechodné období (prodloužení stávajícího) o 1 – 2 roky



Nové plánovací období OPZ+
Na rozdíl od současného programového období nebudou v rámci CLLD podporovány:
• sociální služby - budou realizovat kraje, ale bude nahrazeno inkluzivními aktivitami (1.3 a 

1.4)
• nástroje aktivní politiky zaměstnanosti - budou realizovat Úřady práce, ale bude 

nahrazeno podpornými aktivitami pro obtížně zaměstnatelné (viz 1.5 a 1.7)
• sociální podnikání - bude nahrazeno jinými méně náročnými podporami aktivizace 

obtížně zaměstnatelných osob (1.5)
• příměstské tábory realizované za účelem slaďování rodinného a pracovního života -

budou nahrazeny jinými komunitními aktivitami s menší byrokracií (viz 1.1, 1.3 a 1.6)

Aktivity pro OPZ+ v CLLD
1.1 Aktivizace a participace do života v komunitě 
1.2 Podpora sociální práce na území MAS 
1.3 Rozvoj svépomocných aktivit
1.4 Sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče 
1.5 Zaměstnanostní programy
1.6 Posilování rodinných vazeb 
1.7 Vzdělávací a edukační aktivity 



Děkuji za pozornost

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

Hlavní 137, 788 33  Hanušovice

www.hornipomoravi.eu

e-mail: info@hornipomoravi.eu

http://www.hornipomoravi.eu/
mailto:info@hornipomoravi.eu

