
MAS Podbrněnsko, spolek

Brněnská 2, 691 23 Pohořelice

info@podbrnensko.cz

Celková alokace 

(CZK)

Spoluúčast 

žadatele

Min. výdaje na 

projekt (CZK)

Max. výdaje na 

projekt (CZK)
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Podpora sociálně 

integračních a aktivizačních 

projektů a služeb začleňující 

různé skupiny obyvatel do 

života komunity

IROP

3.1 Zlepšení kvality a 

dostupnosti sociálních 

služeb

3.1.2 Podpora 

sociálně integračních 

a aktivizačních 

projektů a služeb 

začleňující různé 

skupiny obyvatel do 

života komunity

2 747 050 5% 500 000 2 891 631 01/2019 01/2019 04/2019

 - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního 

centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských

 - rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro 

poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v 

projektu poskytovány,

 - nákup pozemků, budov a staveb,

 - pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních 

služeb,

- vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce 

a organizace zřizované a zakládané obcemi, 

dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a 

zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní 

neziskové organizace, církve, církevní organizace.

14
Podpora zájmového a 

celoživotního vzdělávání
IROP

1.1 Zajištění kvalitních 

podmínek pro 

vzdělávání obyvatel v 

regionu

1.1.2 Podpora 

zájmového a 

celoživotního 

vzdělávání

2 747 050 5% 500 000 2 891 631 01/2019 01/2019 04/2019

stavební úpravy a pořízení vybavení pro celoživotní, zájmové a neformální 

vzdělávání v klíčových kompetencích (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a 

řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)

osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním

vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami,

pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci

organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních

služeb, žáci (studenti), děti v předškolním vzdělávání,

pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v

oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,

dospělí v dalším vzdělávání

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 

obce, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, 

církevní organizace, organizační složky státu, 

příspěvkové organizace organizačních složek státu, 

školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 

základního a středního vzdělávání a vyšší odborné 

školy, další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit

15
Podpora komunitních 

center a komunitní péče
OPZ

3.1 Zlepšení kvality a 

dostupnosti sociálních 

služeb

3.1.2 Podpora 

sociálně integračních 

a aktivizačních 

projektů a služeb 

začleňující různé 

skupiny obyvatel do 

života komunity

1 805 910
0% / 5% (dle 

žadatele)
400 000 1 896 205 02/2019 02/2019 03/2019

realizace a rozvoj komunitní (sociální) práce, přímou vazbu na sociální 

začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Komunitní práce musí 

být koordinována a zastřešena minimálně jednou osobou s odbornou 

způsobilostí sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, aktivity mohou navazovat na poskytování základních 

činností registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, avšak nenahrazují poskytování sociálních služeb. Další 

doplňkové aktivity: Kulturní/multikulturní aktivity, Výchovně/vzdělávací 

aktivity, Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ, 

Environmentální aktivity a podpora jejich využití, Aktivity podporující 

zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti

komunita a její členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity)

poskytovatelé sociálních služeb (dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů), NNO, obce, dobrovolné 

svazky obcí, vzdělávací a porandenské instituce, 

školy a školská zařízení, příspěvkové organizace 

zřizované obcemi a kraji

25 Zvyšování zaměstnanosti OPZ

1.2  Realizace  opatření 

umožňující sladění 

rodinného a profesního 

života a 2.2 Snížit 

dloudobou 

nezaměstnanost u osob 

s obtížnějším 

postavením na trhu 

práce

1.2.2 Realizace 

opatření vedoucí ke 

zlešení postavení 

rodičů na trhu práce, 

2.2.1 Podpora 

zahájení 

podnikatelské 

činnosti a 2.2.2 

Podpora projektů 

zvyšující 

uplatnitelnost 

ohrožených skupin 

osob na trhu práce

1 058 400
0% / 5% / 15% 

(dle žadatele)
03/2019 03/2019 04/2019

Aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti a vychází z aktuálních 

potřeb lokálního trhu práce (v souladu s SCLLD). Na řešení problematiky 

nezaměstnanosti spolupracují klíčoví lokální aktéři, včetně příslušných 

kontaktních pracovišť ÚP ČR. V projektech realizované aktivity by neměly 

nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem 

na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce.

Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), jsou podporovány pouze 

rekvalifikace. Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti definované dle 

zákona o zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce, společensky účelná 

pracovní místa, příspěvky na zapracování, překlenovací příspěvky) nejsou ve 

výzvě podporovány a realizovat je bude samostatně pouze ÚP ČR. Zapojení 

ÚP ČR do projektů je možné pouze formou partnera bez finančního 

příspěvku.

Při přípravě a realizaci projektů je obvykle kladen důraz na individuální 

přístup k osobám z cílových skupin a na respektování jejich specifických 

potřeb, na logickou provázanost aktivit poskytovaných osobám z cílových 

skupin a na zahrnutí všech relevantních činností potřebných pro úspěšnou 

realizaci projektu v jasné vazbě na potřeby cílové skupiny a s ohledem na 

účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků.

V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových 

udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či 

zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení 

pracovního uplatnění cílové skupiny.

Zároveň je nutné dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného 

projektu, který musí tvořit provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež 

usnadní přístup cílové skupiny na trh práce.

zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a 

neaktivní osoby. Případně lze zvolit i dílčí cílové skupiny, které 

jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, jako např. 

uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 

let, propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, 

osoby s kumulací hendikepů na trhu práce atd.

Obce 

Dobrovolné svazky obcí

Organizace zřizované obcemi

Organizace zřizované kraji

Příspěvkové organizace

Nestátní neziskové organizace

Obchodní korporace

OSVČ

Poradenské a vzdělávací instituce

Poskytovatelé sociálních služeb

Profesní a podnikatelská sdružení

Sociální partneři

Školy a školská zařízení

Číslo 

výzvy

Harmonogram výzev MAS k 27. 11. 2018

Název výzvy

Alokace plánové výzvy (podpora)
Operační 

program
Specifický cíl

Identifikace výzvy Zacílení výzvy

Plánované datum 

ukončení příjmu 

žádostí o podporu 

Podporované aktivity Cílové skupinyOpatření / Fiche Typy příjemců
Plánované datum 

vyhlášení výzvy

Plánované datum 

zahájení  příjmu 

žádostí o podporu



MAS Podbrněnsko, spolek

Brněnská 2, 691 23 Pohořelice

info@podbrnensko.cz

16

Podpora terénních, 

abmulantních, vybraných 

pobytových forem 

sociálních služeb a 

sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním 

vyloučením II.

IROP

3.1 Zlepšení kvality a 

dostupnosti sociálních 

služeb 

3.1.1 Podpora 

terénních, 

abmulantních, 

vybraných 

pobytových forem 

sociálních služeb a 

sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené 

sociálním vyloučením

2 060 290 5% 500 000 2 168 726 08/2019 08/2019 12/2019

nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a 

stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních 

služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 

služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální

služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: 

centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro 

osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na 

půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, 

odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální 

rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné 

péče  podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní 

asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a 

předčitatelské služby. 

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, 

osoby se zdravotním postižením

 kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, 

obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, 

dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a 

zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační 

složky státu a jejich příspěvkové organizace, 

nestátní neziskové organizace, církve, církevní 

organizace

17

Podpora terénních, 

abmulantních, vybraných 

pobytových forem 

sociálních služeb a 

sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním 

vyloučením III.

IROP

3.1 Zlepšení kvality a 

dostupnosti sociálních 

služeb 

3.1.1 Podpora 

terénních, 

abmulantních, 

vybraných 

pobytových forem 

sociálních služeb a 

sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené 

sociálním vyloučením

3 327 985 5% 1 000 000 3 503 142 08/2019 08/2019 12/2019

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace 

pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve 

Specifických pravidlech této výzvy.

Osoby v bytové nouzi
obce, nestátní neziskové organizace, církve, 

církevní organizace

18
Posilování přirozených 

funkcí krajiny
OPŽP

4.3 Zlepšit stav 

životního prostředí

4.3.1 Realizace 

opatření snižující 

dopady sucha, eroze a 

globální změny 

klimatu

4.3.4 Rozvoj 

územního systému 

ekologické stability

6 100 000

80% / 100%

(dle typu 

projektu)

100 000 5 625 000 02/2019 02/2019 08/2019

založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního 

stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků, liniové a 

skupinové výsadby dřevin, opatření zamezující vodní a větrné erozi, obnova 

či zakládání větrolamů

obyvatelé regionu MAS, návštěvníci regionu MAS

kraje, obce, DSO, organizační složky státu, státní 

podniky, státní organizace, VVI, veřejnoprávní 

instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, 

školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské 

společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, 

obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 

podnikající i nepodnikající

19
Zlepšování kvality života v 

sídlech
OPŽP

4.3 Zlepšit stav 

životního prostředí

4.3.3 Výsadba a 

revitalizace zeleně na 

veřejných 

prostranstvích

3 900 000 60% 100 000 6 500 000 02/2019 02/2019 08/2019
zakládání a obnova ploch a prvků veřejné sídelní zeleně a zlepšení jejich 

funkčního stavu
obyvatelé regionu MAS, návštěvníci regionu MAS

kraje, obce, DSO, organizační složky státu, státní 

podniky, státní organizace, VVI, veřejnoprávní 

instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, 

školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské 

společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, 

obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby 

podnikající i nepodnikající

20 Venkovský cestovní ruch PRV

2.1 Zvýšení 

konkuenceschopnosti 

místních podnikatelů

2.1.3 Venkovský 

cestovní ruch
4 946 440

55% / 65% / 

75% (dle 

žadatele)

50 000 5 000 000 03/2019 04/2019 05/2019
investice vybraných nezemědělských činností ve vazbě na venkovskou 

turistiku nebo ubytovací kapacitu (bude upřesněno ve znění výzvy)

návštěvníci regionu MAS, obyvatelé regionu MAS, podnikatelé 

na venkově

podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a 

malé podniky ve venkovských oblastech, 

zemědělští podnikatelé bez ohledu na velikost 

podniku
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21
Infrastruktura pro základní 

a střední vzdělávání
IROP

1.1 Zajištění kvalitních 

podmínek pro 

vzdělávání obyvatel v 

regionu

1.1.1 Infrastruktura 

pro základní a střední 

vzdělávání

5 560 580 5% 2020 2020 2020

22 Cyklodoprava IROP
4.1 Zlepšení kvality 

dopravní infrastruktury

4.1.1 Udržitelná a 

bezpečná doprava
4 750 000 5% 2020 2020 2020

23
Spolupráce v rámci 

iniciativy LEADER
PRV

3.2 Uchovat tradiční rád 

venkova a 3.3. Zvýšit 

informovanost místních 

obyvatel

3.X Spolupráce a 

výměna zkušeností
501 160 10% 2020 2020 2020

24
Přestupní terminály a 

bezpečenost v dopravě
IROP

4.1 Zlepšení kvality 

dopravní infrastruktury

4.1.1 Udržitelná a 

bezpečná doprava
3 726 400 5% 2021 2021 2021

26

Podpora činnosti 

nezemědělských subjektů 

na venkově

PRV

2.1 Zvýšení 

konkuenceschopnosti 

místních podnikatelů

2.1.2 Podpora 

činnosti 

nezemědělských 

subjektů na venkově

1 615 990 Kč

55% / 65% / 

75% (dle 

žadatele)

2021 2021 2021

27
Spolupráce v rámci 

iniciativy LEADER
PRV

3.2 Uchovat tradiční rád 

venkova a 3.3. Zvýšit 

informovanost místních 

obyvatel

3.X Spolupráce a 

výměna zkušeností
462 610 Kč 10% 2022 2022 2022


