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2

V ROCE 2017 BYLO V RÁMCI STRATEGIE 
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE MAS – PARTNERSTVÍ 
MOŠTĚNKA VYHLÁŠENO CELKEM ŠEST 

VÝZEV VE TŘECH PROGRAMOVÝCH 
RÁMCÍCH – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM, OPERAČNÍ 
PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

A PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. 
PODPOŘENO BYLO CELKEM 26 Z 29 

PŘIJATÝCH PROJEKTŮ.

VE VÝZVÁCH Z INTEGROVANÉHO 
REGIONÁLNÍHO PROGRAMU USPĚLY 
PROJEKTY ŠKOL, OBCE S VÝSTAVBOU 
CHODNÍKŮ A ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA 
V HOLEŠOVĚ

MAS dne 18. 4. 2017 vyhlásila první tři 
výzvy z Programového rámce IROP. 
Do Výzvy č. 1 Podpora udržitelné a bez-
pečné dopravy s alokací 9 000 000 Kč 
byly podány čtyři projekty, do Výzvy  
č. 2 Podpora kvality a dostupnosti in-
frastruktury vzdělávání a celoživotního 
učení taktéž s alokací 9 000 000 Kč bylo 
podáno pět projektů a do Výzvy č. 3 Ob-

nova památek kulturního dědictví s alo-
kací 3 300 000 Kč jeden projekt. Všechny 
projekty prošly kontrolou formálních ná-
ležitostí a přijatelnosti na MAS. Dne 18. 
a 19. července uspěly projekty Výzvy č. 1  
a č. 2 i ve věcném hodnocení, které pro-
vedla Hodnotící komise MAS. Dotace 
z EFRR byla Programovým výborem MAS 
pro 1. Výzvu navýšena na 9 739 205 Kč 
a pro 2. Výzvu na 9 384 199 Kč, což umož-
nilo podpořit všechny projekty podané 
do 1. a 2. Výzvy MAS. Podpořen byl i pro-
jekt podaný do 3. Výzvy MAS, u kterého 
nebylo třeba na základě Interních postu-
pů IROP provádět věcné hodnocení.

Název žadatele Název akce Schválená
dotace v Kč

Opatření A1 – Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

Obec Vlkoš Výstavba chodníků na ul. Bochořská, Náves a 9. května v obci Vlkoš, 1. etapa 1 754 180,70

Obec Pravčice Pravčice – chodník pro pěší 1 899 134,55

Obec Prusinovice Prusinovice – komunikace pro pěší v ulici Pacetlucká a Přerovská 2 765 377,92

Obec Němčice Rekonstrukce a výstavba chodníků a bezbariérových komunikací pro pěší  
v obci Němčice 3 320 511,21

Celkem A1 9 739 204,38 

Navýšení alokace A1 9 739 205,00

Opatření A2 – Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

2. Základní škola Holešov Inovace školy, plníme si úkoly 1 424 672,25

3. Základní škola Holešov Rekonstrukce jazykových učeben 1. a 2. stupně 1 423 967,35

Obec Prusinovice MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba 3 324 335,00
Základní škola, Kostelec  
u Holešova, okres Kroměříž Zlepšení podmínek pro polytechnickou výchovu 1 945 600,01

Středisko volného času,  
příspěvková organizace SVČ Holešov – brána dalšího vzdělávání 1 265 624,20

Celkem A2 9 384 198,81

Navýšení alokace A2 9 384 199,00

Opatření A 4 – Obnova památek kulturního dědictví, alokace 

Židovská obec Brno Oprava synagogy a židovského hřbitova v Holešově 3 300 000,00

Celkem A4 3 300 000,00

Celkem 1., 2. a 3. výzva MAS – Partnerství Moštěnka v rámci IROP (2017) 22 423 404,00

PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP)

Výzva MAS z Programového rámce PRV 
byla vyhlášena dne 14. 6. 2017. V rámci vý-
zvy byly vyhlášeny Fiche:

· B1 Podpora investic do rostlinné a živo-

V RÁMCI 1. VÝZVY MAS Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
BYLY PODPOŘENY PROJEKTY MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH  
I NEZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ

čišné výroby – alokace 3 000 000 Kč,
· B2 Podpora zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh – aloka-
ce 1 000 000 Kč,

· B3 Podpora investic do lesnických tech-

nologií a technologií na zpracování lesnic-
kých produktů – alokace 1 000 000 Kč,

· B4 Podpora lesnické infrastruktury – 
alokace 1 200 000 Kč,

· B5 Investice do ochrany meliorač-
ních a zpevňujících dřevin – alokace 
500 000 Kč,

· B6 Podpora investic do nezeměděl-
ských činností a agroturistiky – alokace 
3 000 000 Kč.
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Název žadatele Název akce Místo  
realizace

Schválená
dotace v Kč

B1 – Podpora investic do rostlinné a živočišné výroby
AGRODRUŽSTVO  
ROŠTĚNÍ, družstvo Stroje do ŽV – Rozdružovač hranatých balíků slámy Roštění 247 500

Ing. Martin Ležák Nákup techniky Pacetluky 1 000 000

MVDr. Josef Ležák Přeprava a manipulace s balíky sena a slámy,  
kvalitní podmítání Pacetluky    249 500

Jaromír Pešák Tažený postřikovač Čechy    600 000

Tomáš Zajíc Nákup traktoru Domaželice 763 023

Jiří Dostál Nákup diskového podmítače Bochoř   170 250

Nela Dostálová Nákup kolového traktoru Bochoř 597 000

František Kuba Nákup traktoru Turovice 999 700

Ing. Martin Bakala Pořízení zemědělské techniky Žopy-Holešov 297 000

Celkem B1 4 923 973

B2 – Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

Stanislava Zapletalová Rekonstrukce provozovny na výrobu regionálních potravin Bochoř 125 000

Celkem B2 125 000

B6 – Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky
AGRODRUŽSTVO  
ROŠTĚNÍ, družstvo Technologie pekárny Roštění 280 000

XAN 89, s.r.o. Nákup ohraňovacího lisu Němčice 899 550

Martin Válek Nákup stroje pro truhlářskou dílnu Kostelec  
u Holešova 202 500

Celkem B6 1 382 050

Celkem Výzva 1 MAS – Partnerství Moštěnka v rámci PRV (2017) 6 431 023

PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Celkem bylo podáno 14 projektů do Fichí 
B1, B2 a B6, do Fichí B3, B4 a B5 nebyly 
přijaty žádné projekty. 

Všechny přijaté projekty úspěšně pro-
šly administrativní kontrolou a kontro-

lou přijatelnosti na MAS a poté věcným 
hodnocením.  V rámci Fiche 1 bylo podáno 
deset projektů, u jednoho projektu byla 
ukončena administrace ze strany žada-
tele po registraci na SZIF (SALIX MORA-
VA a.s.). Podpořeno bylo devět projektů 

s celkovou dotací 4 923 973 Kč posílením 
alokace z jiných Fichí 1. Výzvy. Ve Fichi B2 
byl podán a podpořen jeden projekt s do-
tací 125 000 Kč a ve Fichi 6 získaly celko-
vou dotaci 1 382 050 Kč tři projekty.

Program podpory spolků připravuje na jaro 
vyhlášení výzvy na podporu místních akcí
MAS – Partnerství Moštěnka i v roce 2018 
plánuje vyhlásit Program podpory spolků 
– propagační akce MAS. Na jaře si míst-
ní spolky z území MAS již pošesté budou 
moci žádat o podporu ve výši 3-8 tisíc Kč 
na své akce prostřednictvím jednoduché-
ho formuláře. Oprávněnými žadateli v této 
výzvě budou místní spolky, sdružení, kluby 
a neziskové organizace nebo skupiny ob-
čanů prostřednictvím organizací s právní 
subjektivitou, které sídlí v obci, která hradí 
členské příspěvky MAS – Partnerství Moš-
těnka.

Cílem Programu podpory spolků je zatrak-
tivnění společenských, kulturních, spor-

tovních a volnočasových 
akcí pořádaných místními 
spolky a sdruženími v ob-
cích regionu MAS – Part-
nerství Moštěnka. Program 
také přispěje k rozvoji spo-
lupráce a partnerství ven-
kovských spolků a sdružení 
s místní akční skupinou, 
k prohlubování identifikace 
místních spolků s regionem, 
propagaci a udržování spo-
lečných tradic.

Vyhlášení výzvy s alokací 100 000 Kč je 
plánováno na 9. února, uzávěrka se usku-

teční koncem února. Termín realizace pod-
pořených akcí je duben–prosinec 2018. 
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V 1. A 2. VÝZVĚ MAS V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST (OPZ) ZÍSKALY DOTACI PROJEKTY NA 
PODPORU ZAMĚSTNANOSTI A PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

Název žadatele Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje v Kč

Opatření C2 – Podpora prorodinných opatření

Základní škola Dřevohostice, 
okres Přerov, příspěvková 
organizace

Prorodinná opatření na ZŠ v Dřevohosticích 675 000

Salesiánský klub mládeže, z.s. 
Dům Ignáce Stuchlého Příměstské tábory pro děti v Domě Ignáce Stuchlého (DIS) 487 355

Středisko volného času, 
příspěvková organizace Služby péče o děti v Holešově – příměstské tábory v TYMY

Žádost o podporu  
zařazena mezi 

náhradní projekty 
(zásobník)

Celkem C2 1 162 355 

Opatření C3 – Podpora zaměstnanosti a zahájení podnikatelské činnosti

Okresní hospodářská komora 
Přerov Cesta k zaměstnání 5 545 750

M-CENTRUM, konzultační, 
rekvalifikační a školící středisko, 
z.s.

Podpora zaměstnanosti na území MAS – Partnerství Moštěnka
Žádost o podporu  

zařazena mezi 
náhradní projekty 

(zásobník)

Celkem C3 5 545 750

Celkem 1. a 2. výzva MAS – Partnerství Moštěnka v rámci OPZ (2017) 6 708 105

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OPZ)

První dvě výzvy MAS v Programovém 
rámci OPZ byly vyhlášeny dne 3. 4. 2017. 
Do 1. Výzvy MAS – Podpora prorodinných 
opatření s alokací 1 500 000 Kč byly podá-

ny 3 projekty, do 2. Výzvy MAS – Podpo-
ra zaměstnanosti s alokací 5 928 000 Kč 
byly podány 2 projekty. Všechny projek-
ty prošly úspěšně kontrolou formálních 

náležitostí a přijatelnosti na MAS a dne  
17. července i věcným hodnocením, které 
provedla hodnotící komise MAS na zákla-
dě externích posudků. Vzhledem k výši 
alokace, která neumožňovala podpořit 
všechny projekty, byly v 1. Výzvě podpo-
řeny dva projekty a v 2. Výzvě jeden. Zbý-
vající projekty byly zařazeny do zásobní-
ku náhradních projektů.

Akční plánování pro oblast vzdělávání  
v území pokračuje – MAP II
V listopadu 2017 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR výzvu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II), kte-
rá navazuje na MAP I. Připravované projekty podpoří nejen pokraču-
jící proces společného plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání 
v území na základě místně specifických problémů a potřeb, ale také 
konkrétní opatření zaměřená na zvýšení kvality vzdělávání, která 
byla naplánovaná prostřednictvím neinvestičních aktivit spolupráce 
škol a dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání.

Na území MAS – Partnerství Moštěnka se řeší čtyři Místní akční 
plány vzdělávání:
· pro SO ORP Přerov (http://www.mapprerovsko.cz/),
· pro SO ORP Holešov (https://www.mikroregionholesovsko.cz/
co-je-map),
· pro SO ORP Zlín (http://www.zlin.eu/mistni-akcni-plan-rozvoje-
vzdelavani-v-orp-zlin-cl-2870.html),
· pro SO ORP Kroměříž (http://map-km.webnode.cz/).
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VÝZVA 4 – PODPORA  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
A SOCIÁLNÍHO  
ZAČLEŇOVÁNÍ

VÝZVA 5 – SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ

MÁME PŘIPRAVENÉ VÝZVY PRO ROK 2018 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

PROGRAM 
ROZVOJE VENKOVA

Předpokládané datum vyhlášení: 
22. leden 2018
Předpokládané datum ukončení příjmu: 
9. březen 2018
Celková částka dotace: 2 700 000 Kč
Míra podpory: 95 %
Předpokládaný termín semináře pro 
žadatele: leden/únor 2018

AKTIVITA „ROZVOJ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB“
PODPOROVANÉ AKTIVITY: nákup pozem-
ků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 
výstavba a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro kvalitní poskytování soci-
álních služeb a sociální práce s cílovými 
skupinami. Sociální práce jsou definovány 
zákonem č. 108/2006 Sb.
PROJEKTY SE ZAMĚŘUJÍ NA PODPORU 
INFRASTRUKTURY SLUŽEB: centra den-
ních služeb, denní stacionáře, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, chráněné 
bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, 
zařízení pro krizovou pomoc, nízkopraho-
vá denní centra, nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež, noclehárny, terapeutické 
komunity, odborné sociální poradenství, 
sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, 
intervenční centra, zařízení následné péče, 
podpora samostatného bydlení, pečovatel-
ská služba, osobní asistence, odlehčovací 
služby, sociálně aktivizační služby pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením 
a služby pro rodiny s dětmi, kontaktní cen-
tra, terénní programy

Podporované aktivity musí vést k inkluzi 
sociálně vyloučených osob či osob sociál-
ním vyloučením ohrožených nebo zdravot-
ně postižených osob.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: kraje, obce a DSO 
a organizace jimi zakládané a zřizované, or-
ganizační složky státu a jejich příspěvkové 
organizace, NNO, církve, církevní organizace

AKTIVITA „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“
Sociální bydlení je určeno pro osoby, které 
v důsledku nepříznivých životních okolnos-
tí nemají přístup k bydlení a jsou schopné 
plnit povinnosti vyplývající z nájemního 
vztahu. Sociální byty musí splňovat pod-

mínky sociálního bydlení, stanovené IROP, 
které jsou součástí pravidel pro poskytnutí 
dotace. Po dobu udržitelnosti musí být cí-
lové skupině v sociálních bytech dostupná 
podpora ve formě sociální práce
PODPOROVANÉ AKTIVITY: nákup ob-
jektů, domů, bytů a pozemků, výstavba 
nových sociálních bytů, nákup a dostav-
ba nedokončených staveb, rekonstrukce 
a úpravy objektu, domu nebo bytu, rekon-
strukce a úpravy společných prostor, poří-
zení základního vybavení bytové jednotky
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: obce, NNO – spol-
ky, nadace a nadační fondy, ústavy a obec-
ně prospěšné společnosti, církve, církevní 
organizace

Předpokládané datum vyhlášení:  
22. leden 2018
Předpokládané datum ukončení příjmu:  
9. březen 2018
Celková částka dotace: 1 650 000 Kč
Míra podpory: 95 %
Předpokládaný termín semináře pro 
žadatele: leden/únor 2018

Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, 
které umožní sociálně vyloučeným osobám 
a osobám ohroženým sociálním vylouče-
ním vstup na trh práce a do podnikatelské-
ho prostředí. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY: 
1. Vznik nového sociálního podniku
2. Rozšíření stávajících nebo vznik 
nových podnikatelských aktivit OSVČ
Ve výzvě bude podporována nová výstav-
ba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup 
zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky 
pro sociální podnikání.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: OSVČ, obchodní 
korporace, NNO, církve a církevní organi-
zace

 KONZULTACE PROJEKTOVÝCH 
ZÁMĚRŮ 

Programový rámec IROP

Markéta Poláchová Kropáčková,  
tel: 737 775 991, e-mail: marketa. 
kropackova@mas-mostenka.cz

PŘIPRAVUJEME
Na rok 2019 připravujeme v rámci 

Programového rámce IROP vyhlásit 
výzvy na opatření:  

Podpora kvality a dostupnosti 
infrastruktury vzdělávání 

a celoživotního učení a Podpora 
udržitelné a bezpečné dopravy. 

2. VÝZVA MAS 
PROGRAMU ROZVOJE 
VENKOVA

Žadatelé mohou předkládat své projekty 
v rámci Fichí B1–B6. Dotaci lze poskytnout 
pouze na investiční výdaje. 

Celková alokace 2. Výzvy: 8 100 182 Kč
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 
leden 2018
Předpokládaný termín příjmu žádosti: 
únor 2017
Předpokládaný termín semináře pro 
žadatele: leden/únor 2018

Minimální a maximální výše celkových 
způsobilých výdajů: 50 000 – 
5 000 000 Kč (maximální výše celkových 
způsobilých výdajů nesmí překročit výši 
alokace dané Fiche)

B1 – PODPORA INVESTIC 
DO ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
ALOKACE – 1 800 182 Kč
ŽADATEL – zemědělský podnikatel
VÝŠE DOTACE – 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace + 10 % pro začínající 
mladé zemědělce + 10 % LFA oblasti
OBLAST PODPORY – hmotné a nehmot-
né investice v živočišné a rostlinné výrobě, 
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 
výrobu, investice do pořízení peletovacích 
zařízení pro vlastní spotřebu v zeměděl-
ském podniku
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – stavby, stroje 
a technologie v živočišné výrobě, pro 
rostlinnou a školkařskou výrobu, nákup 
nemovitostí, peletárny, jejichž veške-
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rá produkce bude spotřebována přímo  
v zemědělském podniku

Předmět dotace musí odpovídat výrob-
nímu zaměření žadatele a dále nesmí slou-
žit pouze pro poskytování služeb.

B2 – PODPORA ZPRACOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH 
UVÁDĚNÍ NA TRH
ALOKACE – 600 000 Kč
ŽADATELÉ – zemědělský podnikatel, vý-
robce potravin nebo surovin určených pro 
lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný sub-
jekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh 
a vývoji zemědělských produktů
VÝŠE DOTACE – 35 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace pro střední podniky, 
45 % pro mikro a malé podniky. V případě 
zpracování zemědělských produktů, kdy 
výstupním produktem je produkt spada-
jící pod přílohu I Smlouvy o fungování EU 
– výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace
OBLAST PODPORY – hmotné a nehmotné 
investice, které se týkají zpracování země-
dělských produktů a jejich uvádění na trh
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – investice do vý-
stavby a rekonstrukce budov včetně ne-
zbytných manipulačních ploch, pořízení 
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 
zemědělských produktů, finální úpravu, ba-
lení, značení výrobků. Investice související 
se skladováním zpracovávané suroviny, vý-
robků a druhotných surovin vznikajících při 
zpracování. Investice vedoucí ke zvyšování 
a monitorování kvality produktů, investi-
ce související s uváděním zemědělských 
a potravinářských produktů na trh, inves-
tice do zařízení na čištění odpadních vod 
ve zpracovatelském provozu, nákup nemo-
vitostí, pořízení užitkových vozů kategorie 
N1 a N2. Projekt se musí týkat výroby po-
travin nebo krmiv.

B3 – PODPORA INVESTIC 
DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ 
A TECHNOLOGIÍ NA ZPRACOVÁNÍ 
LESNICKÝCH PRODUKTŮ
ALOKACE – 1 000 000 Kč
ŽADATELÉ 
· držitelé lesů – v případě investic do tech-

niky a technologií pro lesní hospodářství
· FO/PO poskytující služby v lesnictví – 

v případě způsobilého výdaje kůň a vyvá-
žecí vlek za koně

· FO/PO podnikající v lesnictví nebo sou-
visejícím odvětví, obce, DSO podnikající 
v lesnictví – v případě technického vyba-
vení do dřevozpracujících provozoven

VÝŠE DOTACE – 50 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace
OBLAST PODPORY – pořízení strojů 

a technologií pro hospodaření na lesních 
pozemcích
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – stroje a techno-
logie (včetně koně) pro obnovu, výchovu 
a těžbu lesních porostů včetně dopravy 
dříví, stroje ke zpracování potěžebních 
zbytků, stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním, stroje, technologie, zaříze-
ní a stavby pro lesní školkařskou činnost, 
stroje a zařízení pro opravu nebo údržbu 
lesních cest, mobilní stroje pro sortimen-
taci a pořez dříví, výstavba či modernizace 
dřevozpracujícího provozu, nákup nemovi-
tostí v případě dřevozpracujícího provozu

B4 – PODPORA LESNICKÉ 
INFRASTRUKTURY
ALOKACE – 1 200 000 Kč
ŽADATELÉ – držitelé lesů
VÝŠE DOTACE – 90 % způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace
OBLAST PODPORY – hmotné a nehmot-
né investice související s rekonstrukcí 
a budováním lesnické infrastruktury ve-
doucí ke zlepšení kvality či zvýšení hus-
toty lesních cest včetně obnovy či nové 
výstavby souvisejících objektů a technic-
kého vybavení
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – investice, které 
souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L 
a rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), 
lesních svážnic (3L) a technologických li-
nek (4L) na lesní cesty 1L a 2 L, včetně sou-
visejících objektů a vybavení lesních cest. 
Nezbytné vyvolané investice, projekční 
a průzkumné práce, nákup pozemků

B5 – INVESTICE DO OCHRANY 
MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH 
DŘEVIN
ALOKACE – 500 000 Kč
ŽADATELÉ – vlastníci, nájemci, pachtýři 
nebo vypůjčitelé lesních pozemků, sdru-
žení s právní subjektivitou a spolek vlast-
níků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů 
lesních pozemků
VÝŠE DOTACE – 100 % způsobilých výda-
jů, ze kterých je stanovena dotace
OBLAST PODPORY – hromadná mecha-
nická ochrana melioračních a zpevňu-
jících dřevin při založení porostu, a to 
od doby výsadby do stádia zajištění – 
oplocenky. Projekt lze realizovat na les-
ních pozemcích
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – úhrada nákladů 
na pořízení a instalaci hromadné mecha-
nické ochrany melioračních a zpevňujících 
dřevin při založení porostu, které byly vy-
sazené v souladu s projektem obnovy

B6 – PODPORA INVESTIC 
DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 
A AGROTURISTIKY
ALOKACE – 3 000 000 Kč
ŽADATELÉ – podnikatelské subjekty (FO 
a PO)
VÝŠE DOTACE – 25 % způsobilých výdajů, 
ze kterých je poskytnuta dotace pro velké 
podniky, 35 % pro střední podniky a 45 % 
pro malé podniky
OBLAST PODPORY – investice do vybra-
ných nezemědělských činností dle Klasi-
fikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
– C, F, G, I, J, M, N, P, R, S
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – stavební obnova 
či nová výstavba provozovny, kanceláře, 
malokapacitního ubytovacího zařízení. Po-
řízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
pro nezemědělskou činnost (užitkové vozy 
kategorie N1), doplňující výdaje jako sou-
část projektu (úprava povrchů, výstavba 
odstavných a parkovacích stání, oplocení), 
nákup nemovitostí

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH 
ZÁMĚRŮ

Programový rámec PRV

Michaela Zmeškalová 
tel: 733 784 707, e-mail: michaela.
zmeskalova@mas-mostenka.cz 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA 
(MAS) je na politickém 
rozhodování nezávislým 
společenstvím občanů, 
neziskových organizací, 
soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy (obcí, svazků 
obcí a institucí veřejné moci), 
které spolupracuje na rozvoji 
venkova, zemědělství 
a získávání finanční 
podpory z EU a z národních 
programů, pro svůj region, 
metodou LEADER. Základním 
cílem MAS je zlepšování 
kvality života a životního 
prostředí ve venkovských 
oblastech. Jedním z nástrojů 
je také aktivní získávání 
a rozdělování dotačních 
prostředků. V České republice 
působí více než 180 místních 
akčních skupin.
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OPERAČNÍ 
PROGRAM 
ZAMĚSTNANOST

3. VÝZVA MAS  
– OPERAČNÍ PROGRAM 
ZAMĚSTNANOST – 
PODPORA SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO 
ZAČLEŇOVÁNÍ

Předpokládané datum vyhlášení: 
1. únor 2018
Předpokládané datum ukončení příjmu: 
15. březen 2018
Finanční alokace výzvy: 
1 965 000 Kč
Předpokládaný termín semináře pro žada-
tele: leden/únor 2018

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: poskytovatelé 
sociálních služeb, obce, organizace zřizo-
vané obcemi působící v sociální oblasti, 
dobrovolné svazky obcí, nestátní nezisko-
vé organizace, vzdělávací a poradenské in-
stituce, školy a školská zařízení, obchodní 
korporace, OSVČ

Přičemž pro projekty zaměřené na po-
skytování sociálních služeb jsou oprávně-
nými žadateli pouze poskytovatelé soci-
álních služeb registrovaní podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
CÍLOVÉ SKUPINY: osoby sociálně vylouče-
né a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 
osoby se zdravotním postižením (včetně 
osob s duševním onemocněním), osoby 
s kombinovanými diagnózami, osoby žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti 
a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v ne-
vyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti 
trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, 
osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče 
samoživitelé, osoby dlouhodobě či opa-
kovaně nezaměstnané, osoby ohrožené 
předlužeností, osoby ohrožené domácím 
násilím a závislostmi, osoby v nebo po vý-
konu trestu, osoby opouštějící institucio-
nální zařízení, osoby ohrožené vícenásob-
nými riziky, osoby ohrožené specifickými 
zdravotními riziky, sociální pracovníci, pra-
covníci v sociálních službách, neformální 
pečovatelé

Minimální a maximální výše celkových způ-
sobilých výdajů: 400 000 – 1 965 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
1. Podpora sociálního začleňování 
osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím 
poskytování vybraných sociálních služeb 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, a prostřednictvím 
dalších programů a činností v oblasti 
sociálního začleňování.

Aktivita 1.1 Sociální služby: 
Odborné sociální poradenství – § 37
Terénní programy – § 69
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi – § 65
Raná péče – § 54
Krizová pomoc – § 60
Kontaktní centra – § 59
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
– § 62
Sociální rehabilitace – § 70
Sociálně terapeutické dílny – § 67
Služby následné péče – § 64
Podpora samostatného bydlení – § 43
Osobní asistence – § 39
Odlehčovací služby – § 44

Aktivita 1.2: Další programy a činnosti 
v oblasti sociálního začleňování
• Programy prevence a řešení problémů 

především v sociálně vyloučených lokali-
tách

• Aktivity směřující k podpoře mladým 
lidem ze sociálně znevýhodněného pro-
středí

• Aktivity a programy pro osoby s chro-
nickým duševním onemocněním a jejich 
rodinné příslušníky

• Aktivity a programy sekundární a terci-
ární prevence pro osoby ohrožené závis-
lostmi

• Programy pro osoby opouštějící zaříze-
ní pro výkon trestu odnětí svobody, pro 
osoby ve výkonu trestu a pro osoby s al-
ternativními tresty

• Motivační programy přispívající k sociál-
nímu začlenění nebo k prevenci sociální-
ho vyloučení

• Programy a aktivity v oblasti sociálně-
-právní ochrany dětí

• Aktivity zaměřené na podporu pečujících 
osob a neformální péče a sdílené péče 
včetně rozvoje domácí paliativní péče

• Aktivity zaměřené na předcházení ekono-
mické nestability osob z cílových skupin

• Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/
dostupného/podporovaného/prostupné-
ho bydlení

• Aktivity podporující mimosoudní způsob 
řešení konfliktů v oblasti bydlení a pra-
covně-právních vztahů

• Aktivity přispívající k boji s diskriminací

• Aktivity místních samospráv při optima-
lizaci zajištění činností a výkonu práce 
na svém území + doplňkově aktivity míst-
ních subjektů působících v oblasti sociál-
ního začleňování při koordinaci a síťování 
sociálních služeb a dalších navazujících 
služeb a programů + aktivity zaměřené 
na vzdělávání pracovníků organizací

Míra podpory (dle typu příjemce a pravidel 
spolufinancování): 85–100 %

4. VÝZVA MAS  
– OPERAČNÍ PROGRAM 
ZAMĚSTNANOST – 
PODPORA VZNIKU  
A ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 
PODNIKŮ

Předpokládané datum vyhlášení:
1. únor 2018
Předpokládané datum ukončení příjmu:  
15. březen 2018
Finanční alokace výzvy: 
1 310 000 Kč
Předpokládaný termín semináře pro 
žadatele: leden/únor 2018

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: 
– nestátní neziskové organizace
· spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník
· obecně prospěšné společnosti zřízené 

podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech 

· ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník

· církevní právnické osoby zřízené podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a nábo-
ženských společnostech, pokud poskytují 
zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální 
služby nebo sociálně právní ochranu dětí

· nadace (§ 306-393) a nadační fon-
dy (§394-401) zřízené podle zákona  
č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

– osoby samostatně výdělečně činné dle 
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění

– obchodní korporace vymezené zákonem 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

· obchodní společnosti (veřejná obchodní 
společnost, komanditní společnost, spo-
lečnost s ručením omezeným, akciová 
společnost, evropská společnost, evrop-
ské hospodářské zájmové sdružení)

· družstva (družstvo, sociální družstvo, ev-
ropská družstevní společnost)
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CÍLOVÉ SKUPINY: 
– Integrační sociální podnik: osoby dlouho-

době či opakovaně nezaměstnané, osoby 
se zdravotním postižením, osoby v nebo 
po výkonu trestu, osoby opouštějící insti-
tucionální zařízení, azylanti do 12 měsíců 
od získání azylu, osoby pečující o jiné zá-
vislé osoby a neformální pečovatelé

– Environmentální sociální podnik: osoby 
nezaměstnané déle než 5 měsíců, osoby 
se zdravotním postižením, osoby v nebo 
po výkonu trestu, osoby opouštějící insti-
tucionální zařízení, azylanti do 12 měsíců 
od získání azylu, neaktivní osoby, osoby 
pečující o malé děti, uchazeči a zájemci 
o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 
50 a více let, lidé mladší 30 let, kteří ne-
jsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo 
v profesní přípravě, osoby vracející se 
na trh práce po návratu z mateřské/ro-
dičovské dovolené, osoby pečující o jiné 
závislé osoby a neformální pečovatelé

Minimální a maximální výše celkových způ-
sobilých výdajů: 400 000 – 1 310 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY: 
1. Vznik a rozvoj podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
integrační sociální podnik

a. Vytvoření a zachování pracovních míst 
pro zaměstnance z cílových skupin a pro 
zaměstnance mimo cílovou skupinu ne-
zbytných pro fungování podniku v soula-
du s principy sociálního podnikání
b. Vzdělávání zaměstnanců z cílových 
skupin a vzdělávání ostatních zaměst-
nanců sociálního podniku financovaných 
z přímých nákladů projektu
c. Marketing sociálního podniku (např. 
kampaně na podporu prodeje, reklama)
d. Provozování sociálního podnikání

2. Vznik a rozvoj podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
environmentální sociální podnik 

a. Vytvoření a zachování pracovních míst 
pro zaměstnance z cílových skupin a pro 
zaměstnance mimo cílovou skupinu ne-
zbytných pro fungování podniku v soula-
du s principy sociálního podnikání
b. Vzdělávání zaměstnanců z cílových 
skupin a vzdělávání ostatních zaměst-
nanců sociálního podniku financovaných 
z přímých nákladů projektu

c. Marketing sociálního podniku (např. 
kampaně na podporu prodeje, reklama)
d. Provozování sociálního podnikání 
e. Sledování environmentálního dopadu
f. Zajištění péče o děti a další závislé oso-
by znevýhodněných pracovníků, zajištění 
dopravy apod.

Míra podpory (dle typu příjemce a pravidel 
spolufinancování): 85–100 %

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH 
ZÁMĚRŮ

Programový rámec OPZ

Marie Tesařová 
tel: 734 435 217, e-mail: marie. 
tesarova@mas-mostenka.cz

Společné 
polsko-české 
setkání  
v Rudnikách
Ve dnech 23. a 24. září 2017 se v rámci 
projektu česko-polské spolupráce „Kultu-
ra a příroda – známá či neznámá, Rudniky 
a Moštěnka“ uskutečnilo společné setká-
ní představitelů obou regionů v polské 
Gmině Rudniky. Setkání bylo určeno pro 
všechny věkové kategorie, zejména rodi-
ny s dětmi. V rámci akce byla slavnostně 
otevřena místa relaxace a turistiky v jed-
notlivých obcích. Plánovaný cyklovýlet 
po trase Żytniów – Cieciułów – Młyny se 
z důvodu nepříznivého počasí uskutečnil 
autobusem namísto plánované cyklojíz-
dy. Přesto byli všichni účastníci spokojeni. 

Užili si přátelskou atmosféru, pohostin-
nost polských kolegů a uvítali i náhradní 
program v podobě workshopu zaměře-
ného na techniku patinace (úpravy dře-
věných výrobků), vědomostní i sportovní 
soutěže a návštěvu muzea tradicí. 

V rámci setkání proběhlo seznámení 
s výstupy již realizovaných polsko-čes-
kých projektů a výměna dobré praxe. Ná-
vštěva přeshraničních partnerů v Moš-
těnce je plánovaná 26.–27. května 2018.

Díky projektu v současnosti probíhá 
rekonstrukce Informačního centra v Dře-
vohosticích. Slovy starosty městyse 
Dřevohostice, Petra Dostála, bude mož-
né prostřednictvím nového infocentra 
snáze podávat návštěvníkům informace 
o mikroregionu Moštěnka i městečku 
Dřevohostice. Renovovat se bude míst-
nost v přízemí, patřící k původní středo-
věké stavbě, přístupná z nádvoří.

Další aktivitou projektu je tvorba filmu, 
prezentujícího krásy území mikroregionu 
Moštěnka a Rudniky. Na přípravě se po-
dílí všechny obce mikroregionu. Vzniklý 
propagační spot bude ilustrovat zajímavá 
místa a události, včetně ukázky atraktiv-
ních oblastí pro cyklovýlety. Bude pro-
mítán ve zrekonstruovaném Infocentru 
v Dřevohosticích. Současně bude vytvo-
řeno 22 prezentačních snímků jednotli-
vých obcí mikroregionu.

Akce přeshraniční spolupráce chce 
prezentovat nejen krásy spřátelených 
regionů a podporu turistického ruchu, ale 
i přínos udržování zvyků, tradic a kultur-
ního dědictví včetně potřebnosti jejich 
předávání ze starší generace mládeži. 


