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Celková alokace 

(CZK)

Spoluúčast 

žadatele

Min. výdaje na 

projekt (CZK)

Max. výdaje na 

projekt (CZK)

21
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 11/2019 11/2019 01/2020

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
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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 11/2019 11/2019 01/2020 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
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Infrastruktura vybraných 

sociálních služeb
IROP

3.1 Zlepšit kvalitu a 

dostupnost sociálních 

služeb

3.1.1 Podpora terénních, 

ambulantních, vybraných 

pobytových forem sociálních 

služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním 

vyloučením

3 503 143 5% 400 000 3 503 143 02/2020 02/2020 06/2020

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - nákup objektů, zařízení a vybavení 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 definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci 

v obtížně dostupných lokalitách (obce na okraji regionu MAS, se špatnou dopravní polohou), pořízení vybavení 

mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro 

realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného 

sociálního poradenství.

Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, 

rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v 

nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci 

objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách 

domu.

Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena na přestavby azylových domů, které společně obývají různé 

cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava 

menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi. 

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, 

osoby se zdravotním postižením

nestátní neziskové organizace, organizační složky 

státu, příspěvkové organizace organizačních složek 

státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 

zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky 

obcí, církve, církevní organizace.

24
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
6 519 641 5% 100 000 2 500 000 02/2020 02/2020 06/2020

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních a středních škol,  

podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích 

jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, 

stavební úpravy.

žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby se speciálními 

vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci

školy a školská zařízení v oblasti základního a 

středního vzdělávání

25
Základní služby a obnova 

vesnic
PRV

1.1 Zajistit kvalitní 

podmínky pro vzdělávání 

v regionu, 1.3 Zajistit 

dostatek možností pro 

volnočasové aktivity, 3.2 

Uchovat tradiční ráz 

venkova a 4.3 Zlepšit 

stav životního prostředí

Fiche č. 6 Základní služby a 

obnova vesnic
5 029 787 20% 50 000 700 000 03/2020 04/2020 05/2020

veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven
obyvatelé regionu MAS, návštěvníci regionu MAS

obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace 

zřízené obcí nebo svazkem obcí, dále školské 

právnické osoby vykonávající činnost a zapsané ve 

školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či 

organizační složkou státu, nestátní neziskové 

organizace, registrované církve a náboženské 

společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

26
Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů
PRV

2.1 Zvýšení 

konkuenceschopnosti 

místních podnikatelů

Fiche č. 4 Zpracování a uvádění na 

trh zemědělských produktů
1 102 863

50% / 55% / 65% 

(dle žadatele)
50 000 Kč 5 000 000 Kč 03/2020 04/2020 05/2020 hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh podnikatelé na venkově, obyvatelé venkova

zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo 

surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobci 

krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění 

na trh a vývoji zemědělských produktů

27
Bezpečnost dopravy, 

Terminály a cyklodoprava
IROP

4.1 Zlepšení kvality 

dopravní infrastruktury

4.1.1 Udržitelná a bezpečná 

doprava
10 276 354 5% 400 000 3 000 000 09/2020 09/2020 02/2021

Aktivita Bezpečená doprava:

-Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 

přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro 

přecházení

-Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné 

dopravy

-Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost silniční a pěší dopravy.

Aktivita Terminály a parkovací systémy:

-rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž 

parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2,

-rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících 

multimodalitu, 

-rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících 

multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný 

automobilové dopravě.

Aktivita cyklodoprava:

-rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se 

společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do 

zaměstnání, škol a za službami,

-rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v 

přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k 

dopravě do zaměstnání, škol a za službami,

-úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v 

podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních 

pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,

-je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a 

kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) 

a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních 

dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo 

liniového opatření pro cyklisty.

obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé 

veřejné dopravy

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, organizace zřizované nebo 

zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé 

dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 

266/1994 Sb., o drahách, subjekty zajišťující 

dopravní obslužnost uvedené v § 8 odst. 1 zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, 

kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v 

přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 

provozovateli veřejné linkové dopravy podle 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 

základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících

Číslo 

výzvy

Harmonogram výzev MAS k 28. 11. 2019

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
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Podpora činnosti 

nezemědělských subjektů 

na venkově

PRV

2.1 Zvýšení 

konkuenceschopnosti 

místních podnikatelů

Fiche č. 2 Podpora činnosti 

nezemědělských subjektů na 

venkově

2 178 415 Kč
55% / 65% / 75% 

(dle žadatele)
2021 2021 2021


