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Několik slov úvodem
Komunitně vedený místní rozvoj (Community Lead Local Development - CLLD) je jedním z
nástrojů pro uplatnění integrovaných přístupů realizovaných prostřednictvím fondů ESI (společně
s Integrovanými územními investicemi – ITI – a Integrovanými plány rozvoje území - IPRÚ).
Nositelem komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) jsou v České republice tzv. Místní
akční skupiny (MAS), které v období 2014-2020 budou vedle Programu rozvoje venkova využívat
k naplňování cílů své strategie také prostředky ze tří dalších programů, a to: OP Životní prostředí
/OPŽP/ (omezený počet MAS, na jejichž území je chráněná krajinná oblast), OP Zaměstnanost
/OPZ/ (také omezený počet MAS, jejichž výběr bude záviset na řadě parametrů, především míře
nezaměstnanosti a výskytu sociálně vyloučených lokalit v území MAS) a Integrovaný regionální
OP /IROP/. Tyto čtyři programy jsou také obsahem Labyrintu. Okrajově budou MAS pracovat s OP
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s tím, že budou zpracovávat tzv. Místní akční plány pro
vzdělávání v území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP).
Definitivní schválení operačních programů se posunulo hluboko do období 2014-2020,
schvalování proběhlo koncem prvního pololetí roku 2015. Start pro MAS se posunul ještě dál,
termín pro podání Standardizací MAS byl posunut na 30.6.2015, teprve poté se ustálil počet MAS,
které budou předkládat ke schválení své Strategie a následně budou realizovat programové
rámce. První výzvy budou MAS vyhlašovat patrně v polovině roku 2016.
Předložený dokument „Labyrint“ vychází ze stavu operačních programů, jak byly
předloženy ke schválení na jaře roku 2015, v některých případech byly k dispozici již texty
operačních programů schválené Evropskou komisí.
Radomír Hanačík, ředitel ústavu, MAS Karlštejnsko, z.ú.
Přehled alokací do jednotlivých dotačních programů
(částky jsou uvedeny v mld. €)
Název programu

Alokace

CLLD

OP Zaměstnanost

2,145

Ano (některé
MAS)

Integrovaný regionální OP

4,629

Ano

OP Životní prostředí

2,637

Ano (některé
MAS)

OP Doprava

4,696

Ne

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

2,780

Ne

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

4,331

Ne

Program rozvoje venkova

2,281

Ano

OP Rybářství

0,031

Ne

OP Praha – pól růstu

0,202

Ne

OP Technická pomoc

0,224

Ne

Celkem

23,956
Zdroj: Dohoda o partnerství, verze předložená ke schválení EU 11.8.2014

OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a IROP jsou v přehledu zpracovány celé, části,
kterou budou administrovat MAS, je barevně vyznačeny. Z velmi rozsáhlého PRV jsou
zpracovány jen ty části, které budou dostupné prostřednictvím MAS.

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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Operační program Životní prostředí 2014-2020
Prioritní osa

Investiční
priorita/cíl

1
Zlepšování
kvality vody
a snižování
rizika
povodní

IP1/SC1
Investice do
vodního hosp. za
účelem plnění
požadavků acquis
Unie v oblasti
životního
prostředí/
Snížit množství
vypouštěného
znečištění…
IP1/SC2
Investice do
vodního hosp. za
účelem plnění
požadavků… /
Zajistit dodávky
pitné vody
v odpovídající
jakosti a množství

2
Zlepšování
kvality
ovzduší
v lidských
sídlech

Příklady a aktivity, které budou v rámci dané priority využívány
Výstavba kanalizací za předpokladu existence vyhovující ČOV
Výstavba kanalizací za předpokladu výstavby nebo modernizace ČOV
včetně decentralizovaných systémů čištění odpadních vod (ne
domovní čistírny)
Omezení eutrofizace povrchových vod v povodí
Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV
Příjemci jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí a
měst, organizační složky státu, státní podniky, obchodní společnosti

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné
vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů
pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Podmínkou soulad s plány vodovodů a kanalizací krajů
Příjemci jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí a
měst, organizační složky státu, státní podniky, společnosti vlastněné
nejméně z 50 % obcemi nebo městy nebo jinými veřejnoprávními
subjekty

IP2/SC3
Podpora
přizpůsobení se
změně klimatu
investic
zaměřených na
řešení specifických
rizik, zajištěním
odolnosti vůči
katastrofám/
Zajistit
povodňovou
ochranu intravilánu

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů,
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití
namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků,
Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl
sloužící povodňové ochraně,
Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek
a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.
Příjemci jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí a
měst, státní organizace, státní podniky, veřejné výzkumné
organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové
organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické
osoby podnikající

IP2/SC4
Podpora
přizpůsobení se
změně klimatu…/
Podpořit
preventivní
protipovodňová
opatření

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových
opatření,
Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a
výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Příjemci jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí a
měst, státní organizace, státní podniky, veřejné výzkumné
organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové
organizace

IP1/SC1
Zlepšení životního
prostředí ve
městech/
Snížit emise
z lokálního
vytápění
domácností

Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná
paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek,
Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo,
Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji
tepelné energie (např. solární ohřev),
Instalace dodatečných zařízení (např. filtry) ke snížení emisí
znečišťujících látek
Příjemci jsou kraje, obce (aktivita může být realizována prostřednictvím
krajů (případně obcí) jako příjemců, kdy kraj (obec) vytvoří své
grantové schéma nebo obdobný mechanismus, který musí přispívat k
věcným i finančním ukazatelům tohoto specifického cíle)

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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3
Odpady a
materiálové
toky,
ekologické
zátěže a
rizika

IP1/SC2
Zlepšení životního
prostředí ve
městech/
Snížit emise
stacionárních
zdrojů

Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování,
Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení
emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší
Příjemci jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí a
měst, státní organizace, státní podniky, veřejné výzkumné
organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové
organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní
společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající (nikoli
podnikatelské subjekty)

IP1/SC3
Zlepšení životního
prostředí ve
městech/
Zlepšit systém
sledování,
hodnocení a
předpovídání
vývoje kvality
ovzduší a
souvisejících
meteorologických
aspektů

Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a
ozonové vrstvy Země včetně související infrastruktury pro správu
zpracování a hodnocení dat a pro zdokonalování nástrojů pro
modelování atmosféry a identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší a
zveřejňování výsledků
Tvorba a aktualizace systémů určených pro hodnocení naměřených dat
týkajících se ozonové vrstvy Země a emisí a propadů skleníkových
plynů (zejména tvorba a aktualizace databází, softwaru pro
modelování a simulaci);
Infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména
monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování
vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a
zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry.
Příjemci jsou organizační složky a příspěvkové organizace státu a jejich
přímo řízené organizace, územní samosprávné celky (obce, kraje) a
jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, neziskové organizace,
vysoké školy a školská zařízení

IP1/SC1
Investice do
odpadového
hospodářství za
účelem plnění
požadavků EU/
Prevence vzniku
odpadů

Předcházení vzniku komunálních odpadů,
Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií,
které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě).
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská
sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace,
organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, neziskové
organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, fyzické
osoby podnikající, obchodní společnosti a družstev

IP1/SC2
Investice do
odpadového
hospodářství za
účelem plnění
požadavků EU /
Zvýšit podíl
materiálového a
energetického
využití odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné
dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci
komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně
související infrastruktury),
Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a
související infrastruktury (za urč. podmínek, viz dokument OPŽP)
Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady
včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská
sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace,
organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, neziskové
organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, fyzické
osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

IP1/SC3
Investice do
odpadového
hospodářství za
účelem…/
Rekultivovat staré
skládky

Rekultivace starých skládek
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská
sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace,
organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, neziskové
organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, fyzické
osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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IP2/SC4
Podpora
přizpůsobení se
změně klimatu
předcházení
rizikům … /
Dokončit
inventarizaci a
odstranit
ekologické zátěže

4
Ochrana
a péče
o přírodu
a krajinu

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst,
kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k
sanaci,
Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
Sanace vážně kontaminovaných lokalit
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská
sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace,
organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, neziskové
organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, fyzické
osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

IP3/SC5
Podpora
přizpůsobení se
změně klimatu
předcházení
rizikům a jejich
řízení podporou
investic
zaměřených na
řešení konkrétních
rizik, … (jiný odkaz
Nařízení EU)/
Snížit
environmentální
rizika a rozvíjet
systémy jejich
řízení

Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo
technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka
vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo
skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika
nad rámec standardů a norem společenství,
Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro
tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu
chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,
Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a
prevence závažných chemických havárií
Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového
znečištění (souvislost s BAT a IPPC).
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská
sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace,
organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, neziskové
organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, fyzické
osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

IP1/SC1
Zachování a
ochrana životního
prostředí a
podporování
účinného využívání
zdrojů ochranou a
obnovou biologické
rozmanitosti a
půdy a podporou
ekosystémových
služeb/
Zajistit příznivý
stav předmětu
ochrany národně
významných
chráněných území
IP1/SC2
Ochrana a obnova
biologické
rozmanitosti,
ochrana a obnova
půdy a podpora
ekosystémových
služeb, včetně sítě
NATURA 2000 a
ekologických
infrastruktur/
Posílit biodiverzitu

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000
(realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany
včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále
sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a
podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a
lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská
sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace,
organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), neziskové
organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, fyzické
osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a
jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,
Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,
Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich
sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních
podkladů a nástrojů),
Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště
chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti
rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury
prostřednictvím OP Rybářství)
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská
sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace,
organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK),
neziskové organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky,
fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva
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5
Energetické
úspory

6
Technická
pomoc

IP1/SC3
Ochrana a obnova
biologické
rozmanitosti,
ochrana a obnova
půdy a podpora
ekosystémových
služeb, včetně sítě
NATURA 2000 a
ekologických
infrastruktur /
Posílit přirozené
funkce krajiny

Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a
opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem
technické infrastruktury
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv,
obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných
ekosystémů
Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou
lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území
soustavy Natura 2000
Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií
cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní
ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, příspěvkové
organizace, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace
(s výjimkou AOPK a pozemkových úřadů), neziskové organizace,
církve a náboženské společnosti a jejich svazy, veřejné výzkumné
instituce, státní podniky, podnikatelské subjekty, obchodní
společnosti a družstva

IP4/SC4
Ochrana a obnova
biologické
rozmanitosti…/
Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Příjemci jsou územní samosprávné celky a jejich svazky, příspěvkové
organizace, organizační složky státu (s výjimkou AOPK a
pozemkových úřadů), neziskové organizace, církve a náboženské
společnosti a jejich svazy, veřejné výzkumné instituce, státní
podniky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva

IP1/SC1
Podpora přechodu
na nízkouhlíkové
hospodářství /
Snížit energetickou
náročnost
veřejných budov a
zvýšit využití
obnovitelných
zdrojů energie

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke
snížení energetické náročnosti budov,
Realizace technologií na využití odpadního tepla,
Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla
Příjemci jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a DSO,
příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejnoprávní
instituce, neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a
jejich svazy, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská
zařízení

IP2/SC2
Podpora posunu
směrem
k nízkouhlíkovému
hospodářství ve
všech odvětvích…/
Dosáhnout
vysokého
energetického
standardu nových
veřejných budov

Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě
výstavby nových budov. Tato oblast podpory slouží jako podpora
implementace čl. 9 směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti
budov (a § 7 transpozičního zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií).
Pasivní budova musí splnit požadavky uvedené v České technické
normě ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky
Zdroje tepla financované z OP ŽP musí být již od samého počátku
programového období v souladu s požadavky na minimální
energetickou účinnost a emisní limity, aplikovatelné na konci roku
2020 dle ustanovení směrnice 2009/125/EK o Ekodesignu
Příjemci jsou územní samosprávné celky (kraje, obce), příspěvkové
organizace, organizační složky státu, veřejnoprávní instituce, veřejné
výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení

SC1
Zajištění řádné a
efektivní řízení a
administraci

MAS Karlštejnsko, z.ú.

V porovnání s OP TP 2014-2020 technická pomoc OP ŽP bude financovat:
1) Pouze osoby implementující OP ŽP 2014-2020,
2) Vzdělávání specifické pro implementaci OP ŽP. Toto specifické
vzdělávání se musí obsahově nebo osobou lektora odlišovat od
průřezového vzdělávání zajišťované a financované z OP TP,
3) Náklady spojené s dokončením realizace OP ŽP 2014-2020 a dále
přípravu nástupnického OP ŽP 2021+,
Příjemci podpory jsou Řídící orgán OPŽP (Ministerstvo životního
prostředí ČR) a Zprostředkující subjekt (SFŽP ČR a AOPK ČR)
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SC2
Zajistit
informovanost,
publicitu a
absorpční kapacitu

MAS Karlštejnsko, z.ú.

V porovnání s OP TP 2014-2020 technická pomoc OP ŽP bude financovat:
1) Zvyšování absorpční kapacity s cílem vytvořit základní povědomí o
ESIF pouze ve vazbě na OP ŽP 2014-2020 – vytváření ročních
komunikačních plánů OP ŽP, které budou na Společnou komunikační
strategii navazovat.
2) Poskytnutí metodické podpory žadatelům a příjemcům ve formě
seminářů a školení, v oblastech které se váží přímo k OP ŽP 20142020, a to zejména k problematice veřejných zakázek, případně
veřejné podpory, a dále pomoc při přípravě projektu a jeho realizace.
3) Zpracování jasných, přehledných, jednotných a ucelených manuálů,
příruček a dalších informačních materiálů vážící se k OP ŽP 20142020.
Příjemci podpory jsou Řídící orgán OPŽP (Ministerstvo životního
prostředí ČR) a Zprostředkující subjekt (SFŽP ČR a AOPK ČR)
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Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Příklady a aktivity, které budou v rámci daného specifického cíle
využívány

Prioritní osa

Investiční
priorita/
specifický cíl

1
Konkurence
schopné,
dostupné a
bezpečné
regiony

IP 7b/SC 1.1
Zvyšování
regionální mobility
prostřednictvím
připojení
sekundárních
a terciárních uzlů k
infrastruktuře sítě
TEN-T, včetně
multimediálních
uzlů

Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavbu silnic II. a III. třídy pro
zlepšení dostupnosti sekundárních a terciárních uzlů a jejich napojení
na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T;
Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro
napojení rozvojových ploch na páteřní síť s důrazem
na síť TEN-T.
Doplňkově veřejné osvětlení a protihlukové zdi při budovaných silnicích
Projekty musí být v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020
Příjemci jsou kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji

IP 7c/SC 1.2
Rozvoj a
zlepšování
dopravních
systémů šetrných
k životnímu
prostředí, včetně
systémů s nízkou
hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních
systémů, včetně
vnitrozemské a
námořní lodní
dopravy, přístavů,
multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury s
cílem podporovat
udržitelnou
regionální a místní
mobilitu

Opatření na podporu veřejné dopravy a multimodality
- výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou
dopravu; výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na
veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R;
Opatření podporující aplikaci moderních technologií v dopravě
- výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních
dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou
dopravu;
- zavádění nebo modernizace řídících, informačních a platebních
systémů pro veřejnou dopravu;
Opatření přispívající ke zmírnění negativních dopadů v dopravě
- nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob;
- nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy
se ztíženou možností pohybu a orientace;
Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti
- projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a
pěší dopravy;
Opatření k rozvoji cyklodopravy
- výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras;
- budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy
dopravy;
- realizace cyklistických jízdních pruhů
Příjemci jsou kraje, 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, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, 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

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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2
Zkvalitnění
veřejných
služeb a
podmínek
života pro
obyvatele
regionů

IP 5b/SC 1.3
Podpora investic
zaměřených na
řešení konkrétních
rizik, zajištěním
odolnosti vůči
katastrofám a
vývojem systémů
krizového řízení

Pořízení techniky a prostředků pro řešení mimořádných situací (likvidace
havárií, technika pro vyprošťování osob, hasicí a výšková technika,
mobilní elektrocentrály, detekční přístroje pro vyhledávání osob
apod.)
Modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS,
zaměřených na rozvoj specifických schopností a součinnost složek
IZS při řešení mimořádných situací
Stanice složek IZS
Příjemci podpory jsou základní složky Integrovaného záchranného
systému (§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů) a obce, které zřizují jednotky
požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) –
jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy
zákona o požární ochraně)

IP 9a/SC 2.1
Investice do
zdravotnické a
sociální
infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a
místnímu rozvoji,
snižování
nerovností, pokud
jde o zdravotní
stav, podporou
sociální začlenění
díky lepšímu
přístupu k sociální,
kulturním a
rekreačním
službám a
přechodem od
institucionálních ke
komunitním
službám/
Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální
inkluzi

Sociální služby
- zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro
poskytování komunitní péče;
- zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení
deinstitucionalizované péče;
- infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové
formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně
vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené;
- zvyšování kvality a kapacity komunitních sociálních služeb;
Sociální bydlení
- vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a
rodin;
- podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení
(rekonstrukce i nákupy bytů).
Infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

IP 9c/SC 2.2
Poskytování
podpory sociálním
podnikům/
Vznik nových a
rozvoj existujících
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání

Výstavba a rekonstrukce sociálních podniků

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Projekty musí být v souladu se Strategií sociálního začleňování a být
zaměřeny na osoby v produktivním věku
Příjemci jsou 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 a církevní
organizace,
Pro sociální bydlení obce, církve, církevní organizace, nestátní neziskové
organizace.

Projekty musí být v souladu s Národním plánem zaměstnanosti
Příjemci jsou osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední
podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nebo kraji, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované DSO,
nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
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IP 9a/SC 2.3
Investice do
zdravotnické a
sociální
infrastruktury…/
Rozvoj
infrastruktury pro
poskytování
zdravotnických
služeb a péče o
zdraví

Zvýšení kvality vysoce specializované péče (centra vysoce
specializované péče)
Zvýšení kvality následné a návazné péče
- modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a návazné péče
v podobě pořízení přístrojového vybavení či stavebních úprav;
Opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče
- pořízení infrastruktury komunitní a péče;
- pořízení vybavení mobilních týmů.
Projekty musí být v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče
Příjemci jsou příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem
zdravotnictví ČR, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující
veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011
anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních, nestátní
neziskové organizace, obce, DSO, kraje, církve, církevní organizace

IP 10/SC 2.4
Investice do
vzdělávání,
odborného
vzdělávání, včetně
odborné přípravy
pro získání
dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením
infrastruktury pro
vzdělávání a
odbornou přípravu/
Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a
celoživotní učení

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení
péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší
odborné vzdělávání
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících
klíčových kompetencích: cizí jazyky, řemeslné, technické dovednosti,
přírodní vědy a digitální technologie
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Uznatelné jsou především stavební práce, vybavení škol, rozvoj vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu, opatření vedoucí k sociální
inkluzi
Projekty musí být v souladu s celostátní Strategií celoživotního učení ČR
a s místními nebo krajskými plány rozvoje vzdělávání

IP 4c/SC 2.5
Podpora
energetické
účinnosti,
inteligentních
systémů
hospodaření s
energií a využívání
energie z
obnovitelných
zdrojů ve
veřejných
infrastrukturách,
mimo jiné ve
veřejných
budovách a v
oblasti bydlení/
Snížení
energetické
náročnosti v
sektoru bydlení

Opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení
kvality vnitřního prostředí
- zateplení obvodového pláště bytového domu
- výměna a renovace otvorových výplní (oken a dveří)
- prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění
- instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla
Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody
- výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího
pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající
biomasu,
- výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé užitkové
vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje
využívající biomasu,
- tepelná čerpadla,
- kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní
plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou
umístěny.
Projekty musí být v souladu se Státní energetickou koncepcí
Příjemci jsou v případě dotace: vlastníci bytových domů a společenství
vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, kromě
fyzických osob nepodnikajících
- v případě finančního nástroje: vlastníci bytových domů a společenství
vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty; správce
fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledku ex-ante
posouzení finančního nástroje

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Příjemci jsou zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v
oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší
odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích
aktivit, 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
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3
Dobrá
správa
území a
zefektivnění
veřejných
institucí

4
Komunitně
vedený
místní
rozvoj

IP 6C/SC 3.1
Zachování,
ochrana,
propagace a rozvoj
přírodního a
kulturního
dědictví/
Zefektivnění
prezentace,
posílení ochrany a
rozvoje kulturního
a přírodního
dědictví

Revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v seznamu Národních
kulturních památek ČR a památek UNESCO, vše k 1. 1. 2014, včetně
památek zapsaných na indikativních seznamech obou seznamů
(UNESCO a ČR) k 1. 1. 2014
- zpřístupnění památek, bezbariérové vstupy
- restaurování, rekonstrukce
- obnova přiléhajících zahrad a parků
- expozice, depozitáře apod., případně technologická zařízení
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich
zpřístupnění
- pouze pro krajská a státní muzea, jejichž návštěvnost překračuje
ročně 30 tisíc návštěvníků (průměr za tři roky)
- knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb. (krajské
knihovny),
Příjemci jsou vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s
právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě
fyzických osob nepodnikajících

IP 11/SC 3.3
Zvyšování
institucionální
kapacity orgánů
veřejné správy …/
Podpora pořizování
a uplatňování
dokumentů
územního rozvoje
IP 2c/SC 3.2
Posilování aplikací
v oblasti IKT
určených pro
elektronickou
veřejnou správu,
elektronické učení,
začlenění do
informační
společnosti,
elektronickou
kulturu a
elektronické
zdravotnictví/
Zvyšování
efektivity a
transparentnosti
veřejné správy
prostřednictvím
rozvoje využití a
kvality systémů
ICT

Pořízení územních plánů.
Pořízení regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní
rozhodnutí.
Pořízení územních studií, územní studie řeší koncepci veřejných
prostranství a veřejné infrastruktury nebo řeší koncepci uspořádání
krajiny.
Příjemci jsou obce s rozšířenou působností.

IP 9d/SC 4.1
Provádění investic
v rámci komunitně
vedených strategií
místního rozvoje/
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zvýšení kvality
života ve
venkovských
oblastech a
aktivizace místního
potenciálu

Za účelem naplnění specifického cíle 4.2 budou podporovány aktivity
identifikované ve schválených strategiích komunitně vedeného
místního rozvoje, které jsou v souladu s následujícími specifickými
cíli.

MAS Karlštejnsko, z.ú.

eGovernment, infrastruktura a informační a komunikační systémy
veřejné správy
- rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu veřejné správy,
- zajištění úplného elektronického podání a to i za možnosti aplikace
principu “opendata“ (např. eCulture, eHealth, eJustice, elektronické
identifikace a autorizace);
- pořízení datových sítí veřejné správy za účelem předcházení a
řešení krizových situací;
- pořízení datových úložišť veřejné správy;
- rozvoj, integrace a sjednocení informačních a komunikačních
systémů pro potřeby veřejné správy a složek IZS;
Specifické informační systémy
- modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické
potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS ;
Kybernetická bezpečnost
- vybavení orgánů veřejné správy pro ochranu infrastruktury ICT a
pro zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v
souladu se standardy kybernetické bezpečnosti.
Projekty jsou v souladu se Strategickým rámcem rozvoje eGovermentu
Příjemci jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace
organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace
zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zakládané nebo
zřizované obcemi, státní podniky

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Opatření na podporu veřejné dopravy a multimodality
- výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veř. dopravu;
- výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou
dopravu P+R, K+R, B+R;
Opatření podporující aplikaci moderních technologií v dopravě
- výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních
dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou
dopravu;
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(V dokumentu
IROP jsou
vyjmenovány jen
specifické cíle
s dodatkem
„Podrobný rozpis
aktivit bude
uveden
v Pravidlech pro
žadatele a
příjemce“, přehled
vpravo vychází
z jednotlivých os a
SC IROP,
v Pravidlech může
být upraven!)

- zavádění nebo modernizace řídících, informačních a platebních
systémů pro veřejnou dopravu;
Opatření přispívající ke zmírnění negativních dopadů v dopravě
- nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob;
- nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy
se ztíženou možností pohybu a orientace;
Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti
- projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a
pěší dopravy;
Opatření k rozvoji cyklodopravy
- výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras;
- budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy
dopravy;
- realizace cyklistických jízdních pruhů
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Pořízení techniky a prostředků pro řešení mimořádných situací (likvidace
havárií, technika pro vyprošťování osob, hasicí a výšková technika,
mobilní elektrocentrály, detekční přístroje pro vyhledávání osob
apod.)
Modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS,
zaměřených na rozvoj specifických schopností a součinnost složek
IZS při řešení mimořádných situací
Stanice složek IZS
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Sociální služby
- zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro
poskytování komunitní péče;
- zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení
deinstitucionalizované péče;
- infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové
formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně
vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené;
- zvyšování kvality a kapacity komunitních sociálních služeb;
Sociální bydlení
- vytvoření zařízení pro krizový pobyt soc. vyloučených osob a rodin;
- podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení;
- infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování
a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb
a péče o zdraví
Zvýšení kvality následné a návazné péče
- modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a návazné péče
v podobě pořízení přístrojového vybavení či stavebních úprav;
Opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče
- pořízení infrastruktury komunitní a péče;
- pořízení vybavení mobilních týmů.
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení
Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří,
dílen a pozemků včetně vybavení pomůckami;
- modernizace a pořízení vybavení se zaměřením na přírodovědné
a technické obory;
- výstavba a technické a technologické vybavení laboratoří a
odborných učeben pro přírodovědné a technické obory;
- vybavení dílen pomůckami a nástroji k rozvoji technických a
řemeslných dovedností;

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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- výstavba a technické a technologické vybavení center praktické
přípravy, která umožní praktickou přípravu žáků a studentů pro
potřeby požadavků trhu;
- rozvoj zařízení pro celoživotní vzdělávání;
- výstavba a technické a technologické vybavení center praktické
přípravy, která umožní výuku dospělých v celoživotním učení pro
potřeby požadavků trhu práce
Zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání
- investice do rozvoje mateřských škol;
- výstavba, rozšíření a vybavení mateřských škol
Vybudování, úpravy budov a učeben pro potřeby žáků a studentů se
SVP a pořízení kompenzačních pomůcek
- vybudování a úpravy budov a učeben pro potřeby žáků se SVP;
- vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami,
kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením pro
vzdělávání dětí a studentů se SVP.
Rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu;
- moderní mobilní technologie, konektivita a software.
Modernizace a rekonstrukce v návaznosti na klíčové kompetence
- modernizace vybavení zařízení pro výuku českého jazyka a cizích
jazyků, českého jazyka pro cizince a osoby vyrůstající v odlišném
jazykovém prostředí;
- zpřístupnění digitalizovaných zdrojů a sítí i mimo vyučování;
- vybavení na podporu čtenářské a matematické gramotnosti;
- vybavení na podporu fiktivních firem a inkubátorů podnikatelské
činnosti studentů
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví
Revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR a památek UNESCO včetně indikativních
seznamů NP ČR a UNESCO k 1. 1. 2014
rekonstrukce, restaurace, zpřístupnění, bezbariérové vchody
zahrady a parky přiléhající k památce
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich
zpřístupnění
- pouze pro krajská a státní muzea, jejichž návštěvnost překračuje
ročně 30 tisíc návštěvníků (průměr za tři roky)
- knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb.,
SC 3.3 Pořízení regulačních a územních plánů a studií
Příjemci jsou jen ORP
Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci
schválených strategií komunitě vedeného místního rozvoje na území
MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých
specifických cílech IROP.
Vyhlašování výzev:
1) na úrovni programu vyhlašuje výzvy - Řídící orgán IROP
2) na místní úrovni vyhlašuje výzvy nositel strategie - Místní akční
skupina
IP 9d/SC 4.2
Posílení kapacit
komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem
zlepšení řídících a
administrativních
schopností MAS

Na základě čl. 32 obecného nařízení odst. 4 byl po dohodě se zástupci
řídících orgánů operačních programů určen jako hlavní program
financování provozních a animačních nákladů MAS IROP.
Za účelem naplnění SC 4.2 budou podporovány přípravné a podpůrné
činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a
vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD (čl. 35
obecného nařízení). Podpora provozních nákladů a nákladů na
oživení nepřekročí 10% celkových veřejných výdajů vzniklých v
rámci SCLLD.
Příjemcem jsou MAS se schválenou strategií, které mají jednu z následujících
právních forem:

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
Spolek podle §214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Ústav podle § 402 zákona č. 89/2112 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
Zájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f) zákona č.
4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Specifická kritéria přijatelnosti
MAS tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní
úrovni, přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejné orgány,
definované v souladu s vnitrostátními pravidly, ani žádná z jednotlivých
zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv.
MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS a dodržuje tyto
standardy po celou dobu realizace SCLLD.
MAS má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje
5
Technická
pomoc

Zajištění kvalitního
řízení a
implementace
programu

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Tvorba strategických dokumentů, monitoring, evaluace, provádění
analýz a studií, kontrolní činnost a další aktivity související
s implementací operačního programu
Příjemci podpory jsou Řídící orgán IROP a Zprostředkující subjekt
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Operační program Zaměstnanost 2014-2020
Prioritní osa

Investiční
priorita/spec. cíl

1
Podpora
zaměstnanosti a
adaptability
pracovní
síly

IP 1/SC 1
Přístup k
zaměstnání pro
osoby hledající
zaměstnání a
neaktivní osoby,
včetně dlouhodobě
nezaměstnaných a
osob vzdálených
trhu práce, také
prostřednictvím
místních iniciativ
na podporu
zaměstnanosti a
podpory mobility
pracovníků/
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených osob,
zejména starších,
nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Příklady a aktivity, které budou v rámci daného specifického cíle
využívány
Zprostředkování zaměstnání – podpora činností souvisejících s
vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně
podpory mezinárodní pracovní mobility; dále s vyhledáváním
zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly;
poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí;
sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím
agentur práce;
Poradenské a informační činnosti a programy – podpora poradenských
činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a
kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro
zprostředkování vhodného zaměstnání; příprava k práci osob se
zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti, podpora JOB klubů, řízené poradenství ke
změně kvalifikace;
Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostním,
vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich
reálného uplatnění na trhu práce; pracovní diagnostika jako
subsystém bilanční diagnostiky se přímo zaměřuje na možnosti
konkrétního pracovního uplatnění odpovídajícího schopnostem a
zájmům klienta;
Rekvalifikace – podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování,
rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání
kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou
kvalifikaci nezískala;
Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu
práce (např. čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj
digitálních kompetencí apod.)
Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro
určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu
práce, včetně podpory začínajících OSVČ;
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou
veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa,
krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a
stáže;
Podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování jako způsobu
vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí a
starších osob na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním
místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.);
Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh
práce s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě
podpory v této investiční prioritě – zejména podpora zapracování,
dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby,
zvyšování finanční gramotnosti a prevence předlužení a další
doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění podpořených osob
na trh práce;
Motivační aktivity – aktivity zaměřené na zvýšení orientace v
požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu
práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních návyků;
Pracovní rehabilitace – podpora souvislé činnosti zaměřené na získání a
udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením;
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
v souladu s aktuálními potřebami trhu práce, včetně podpory
principů sociální ekonomiky;
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím
řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní
neziskové organizace, obce a svazky obcí, atd.
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1
Podpora
zaměstnanosti a
adaptability
pracovní
síly

IP 1/SC 2
Přístup k
zaměstnání pro
osoby hledající
zaměstnání a
neaktivní osoby,
včetně dlouhodobě
nezaměstnaných a
osob vzdálených
trhu práce, také
prostřednictvím
místních iniciativ
na podporu
zaměstnanosti a
podpory mobility
pracovníků/
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených
mladých osob
prostřednictvím
programu Záruky
pro mládež

Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování
souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti;
Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a
kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro
zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování
či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem
harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce;
Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování,
rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání
kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou
kvalifikaci nezískala;
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou
veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa,
krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a
stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; podpora
vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora
vytváření stáží;
Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou
rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků;
Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v
požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu
práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání
pracovních návyků.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím
řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní
neziskové organizace, obce a svazky obcí, atd.

1
Podpora
zaměstnanosti a
adaptability
pracovní
síly

IP 2/SC 1
Rovnost žen a
mužů ve všech
oblastech, včetně
přístupu k
zaměstnání a
kariérní postup,
sladění pracovního
a soukromého
života a
prosazování
stejného
ohodnocení za
stejnou práci/
Snížit rozdíly v
postavení žen a
mužů na trhu
práce

Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby
zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu
samostatné výdělečné činnosti;
Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské
dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku;
Podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na
základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a pro snížení
horizontální a vertikální segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů
v odměňování žen a mužů;
Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných
příležitostí žen a mužů na trhu práce za účelem odstraňování
genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví;
Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce z
hlediska rovnosti žen a mužů, včetně ekonomického,
psychologického a právního poradenství;
Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako
nástroje podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života;
Podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti
pečujících osob a usnadnění slučitelnosti prac. a soukromého života;
Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti
a další závislé osoby;
Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů
na trhu práce s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní
formě podpory v této investiční prioritě – zejména zajištění dopravy,
ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby apod.;
Zlepšení koordinace místních a celostátních politik
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím
řízené/zřízené instituce, další ústřední orgány státní správy,
zaměstnavatelé, kraje a obce, poradenské a vzdělávací instituce,
nestátní neziskové organizace, sociální partneři atd.
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IP 3/SC 1
Pomoc
pracovníkům,
podnikům a
podnikatelům
přizpůsobovat se
změnám/
Zvýšit odbornou
úroveň znalostí,
dovedností a
kompetencí
pracovníků a
soulad kvalifikační
úrovně pracovní
síly s požadavky
trhu práce

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího
profesního vzdělávání OSVČ;
Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy
podnikových lektorů a instruktorů;
Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů
řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích;
Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání
(např. formou vzdělávacích klastrů);
Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou
ohroženi propouštěním;
Poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační programy
pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo
končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců;
Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk,
schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků;
Podpora odborné praxe a stáží v podnicích;
Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování
kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky
trhu práce;
Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím
vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a
činnosti společně uskutečňované sociálními partnery.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména, zaměstnavatelé,
poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení,
MPSV, MPO a jimi řízené/zřízené instituce, sociální partneři atd.

IP 3/SC 2
Pomoc
pracovníkům,
podnikům a
podnikatelům
přizpůsobovat se
změnám/
Zvýšit adaptabilitu
starších pracovníků

Další profesní vzdělávání starších zaměstnanců podporované
zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně
podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;
Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy
podnikových lektorů a instruktorů;
Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti kariérového
poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti
atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků
procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně
propouštěných zaměstnanců;
Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk,
schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména, zaměstnavatelé,
poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení,
MPSV, MPO a jimi řízené/zřízené instituce, sociální partneři atd.
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IP 4/SC 1
Modernizace
institucí trhu
práce, jako jsou
veřejné a
soukromé služby
zaměstnanosti a
přispívání k
adaptaci na
potřeby trhu práce,
včetně
prostřednictvím
opatření pro
zlepšení
nadnárodní
mobility
pracovníků a
programů mobility
a lepší spolupráce
mezi institucemi a
příslušnými
zúčastněnými
stranami/
Zvýšit kapacitu,
komplexnost a
kvalitu služeb
poskytovaných
institucemi
veřejných služeb
zaměstnanosti

Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických,
metodických a řídících) s ohledem na potřeby trhu práce;
Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance
institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných
služeb a personálního zajištění;
Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o
zaměstnání;
Podpora a rozvoj programů spolupráce a partnerství při realizaci politiky
zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se
všemi relevantními aktéry na trhu práce;
Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů,
vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce,
podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb
zaměstnanosti;
Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce,
produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých
uživatelů;
Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní
perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti
od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů
podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem
dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené
pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a
nabízené pracovní síly;
Rozvoj funkčních sítí místních aktérů na podporu zaměstnanosti jakožto
nástroj koordinované podpory individuálního klienta při hledání
zaměstnání, zvyšování nebo změny kvalifikace;
Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího
vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu
dalšího vzdělávání, finanční podporu pro účast v dalším profesním
vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu;
Rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a
odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES
do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních
kanceláří.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím
řízené/zřízené instituce, MŠMT a jeho řízené organizace, apod.

IP 4/SC 2
Modernizace
institucí trhu
práce, jako jsou
veřejné a
soukromé služby
zaměstnanosti a
přispívání k
adaptaci na
potřeby trhu práce,
…/
Zvýšit kvalitu
systému dalšího
vzdělávání

Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího
vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu
dalšího vzdělávání, provazování systémů uznávání výsledků
neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro
účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do
vzdělávacího procesu;
Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce,
produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých
uživatelů;
Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní
perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti
od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů
podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem
dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené
pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a
nabízené pracovní síly.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím
řízené/zřízené instituce, MŠMT a jeho řízené organizace, apod.

IP 5/SC 1
Trvalé začlenění
mladých lidí na
trhu práce, mimo
jiné pomocí
„záruky pro mladé

Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování
souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti;
Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a
kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro
zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
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2
Sociální
začleňování
a boj s
chudobou

„záruky pro mladé
lidi”, a to zejména
těch, kteří nejsou
ve vzdělávání, v
zaměstnání nebo v
profesní přípravě,
včetně těch
mladých lidí,
kterým hrozí
sociální vyloučení,
a mladých lidí z
marginalizovaných
komunit/
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených
mladých lidí, kteří
nejsou v
zaměstnání, ve
vzdělávání nebo v
profesní přípravě v
regionu NUTS II
Severozápad

Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování
či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem
harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce;
Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování,
rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání
kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou
kvalifikaci nezískala;
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou
veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa,
krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a
stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; podpora
vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora
vytváření stáží;
Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou
rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků;
Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v
požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu
práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání
pracovních návyků.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím
řízené/zřízené instituce.

IP 1/SC 1
Aktivní
začleňování,
včetně začleňování
s ohledem na
podporu rovných
příležitostí a
aktivní účast a
zlepšení
zaměstnatelnosti/
Zvýšit
uplatnitelnost osob
ohrožených
sociálním
vyloučením nebo
sociálně
vyloučených ve
společnosti a na
trhu práce

Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených
či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se
zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního,
pracovního života společnosti;
Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora
komunitní sociální práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména
komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti;
Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a
zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti
propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování
informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního
vyloučení u všech relevantních aktérů;
Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na
pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit
jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí
(podpora využití specifických metod a technik sociální práce a
individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se
zaměřením na identifikaci a potřeb osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při
případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci,
apod.);
Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy
(na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních
sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce,
společenského začlenění osob vystavených institucionalizaci –
zvládání zátěží běžného života, programy na učení se hodnotám v
oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, apod.);
Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení
zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství);
Podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktivnímu
začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti;
Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí (např. opatření na
podporu zvýšení zaměstnanosti a společenského uplatnění starších
osob, zvýšení povědomí společnosti o stárnutí, mezigenerační dialog,
rozvoj asistivních technologií);
Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality;
programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí
svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační
programy; programy sociálně právní ochrany osob;
Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené
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závislostmi nebo závislé na návykových látkách, programy pro osoby
s chronickým duševním onemocněním (mimo zdravotnických služeb
a péče);
Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní
úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou
skupinou;
Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu
do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání
(zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
náhradní rodinné péče nebo ústavní péče);
Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální
péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami
blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče
poskytované profesionálními poskytovateli neformálními pečovateli),
včetně rozvoje domácí paliativní péče;
Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, rasového,
národnostního nebo etnického původu, víry nebo přesvědčení,
zdravotního postižení, věku, sexuální orientace či jiného statutu
(např. vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity
zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o
příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a
odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým
skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb
pro oběti diskriminace);
Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů
sociálními službami, službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími
službami podporujícími sociální začleňování osob v jejich přirozeném
prostředí (včetně aktivit posilujících sociální kapitál, vzájemnost a
sociální soudržnost v místě/komunitě);
Podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů
sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence
prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a
bezdomovectví (např. aktivity k zabránění nedobrovolnému
vystěhování osob z bydlení, podpora nových metod
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb,
kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV a
jím řízené/zřízené organizace, atd.), NNO, zaměstnavatelé, sociální
podniky, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce
atd.

2
Sociální
začleňování
a boj s
chudobou

IP 1/SC 2
Aktivní
začleňování,
včetně začleňování
s ohledem na
podporu rovných
příležitostí a
aktivní účast a
zlepšení
zaměstnatelnosti/
Rozvoj sektoru
sociální ekonomiky

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních
podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k
zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování
Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce
prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálněpodnikatelských subjektech;
Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s
podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního
podniku;
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků,
včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování
povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech
relevantních aktérů.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb,
kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV a
jím řízené/zřízené organizace, atd.), NNO, zaměstnavatelé, sociální
podniky, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce
atd.

-20-

Září 2015

IP 2/SC 1
Zlepšování
přístupu k
dostupným,
udržitelným a
vysoce kvalitním
službám, včetně
zdravotnictví a
sociálních služeb
obecného zájmu/
Zvýšit kvalitu a
udržitelnost
systému sociálních
služeb, služeb pro
rodiny a děti a
dalších
navazujících služeb
podporujících
sociální
začleňování

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních
služeb, zdravotnických služeb a zařízení ústavní péče pro děti a
rozvoj nových služeb komunitního typu (realizace pilotních a
navazujících projektů reformy psychiatrické péče – transformace
stávajících forem psychiatrické péče a rozvoj nových typů péče,
včetně intermediární péče a mobilních týmů a dále transformace
pobytových zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
agenturní/ambulantní péče pro osoby ohrožené a závislé na
návykových látkách, apod.);
Rozvoj a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů
institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb; rozvoj
individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele
ústavních služeb do běžného prostředí;
Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování;
Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních,
následných a doprovodných služeb;
Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících
jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění
nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace
osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce:
rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující
spolupráci v síti mezi ÚP ČR, poskytovateli služeb, místní
samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry apod.;
Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení
efektivity služeb mezi všemi aktéry;
Přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení udržitelnosti
a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého
sektoru); Opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a
ve službách pro rodiny a děti, rozvoj strategického řízení a
managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;
Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních
službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v
dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální
pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování, včetně
vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí;
Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v
oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu
práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji
rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče
a sociálního začleňování;
Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální
integrace organizacemi s udělenou akreditací Ministerstva vnitra,
vznik dobrovolnických center apod.;
Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a
vyhodnocování procesu) s důrazem na využití principu partnerství
včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb (přednostně pro
správní obvod u obcí s rozšířenou působností);
Podpora preventivních sociálních a zdravotních programů (např. tvorba
metodik podpory zdravého životního stylu), podpora poradenských
služeb v oblasti zdravého životního stylu, programy na podporu
determinant zdraví;
Informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a
života bez závislostí, osvětové a informační programy na podporu
zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti za vlastní zdraví;
Realizace a vyhodnocení preventivních a screeningových programů a
programů podpory a ochrany veřejného zdraví;
Vzdělávání v sociální oblasti včetně oblasti práv dětí u pracovníků v
sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v
službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách a
organizacích podporujících sociální začleňování včetně orgánů
sociálně právní ochrany dětí;
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Vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné
správě například v oblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální
situaci klienta, case managementu, multidisciplinárního plánování
podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, dovednosti
síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů
institucionalizace a jejího předcházení, apod.;
Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a
neformálních pečovatelů ve způsobech zmocňování (empowerment)
uživatelů těchto služeb, formách a nástrojích zapojování uživatelů do
rozhodování;
Vzdělávání pracovníků poskytovatelů psychiatrické péče a osob
zapojených do procesu reformy psychiatrické péče, vzdělávání a
tvorba vzdělávacích programů;
Vzdělávání pracovníků ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti
prevence nemocí a pracovníků, kteří se zabývají podporou zdravého
životního stylu, jako jsou např. poskytovatelé služeb a pracovníci
nevládních neziskových organizací;
Vzdělávání v oblasti koncepční a strategické práce, v manažerských
dovednostech u relevantních pracovníků v sociálních službách,
službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách a
organizacích podporujících sociální začleňování;
Vzdělávání pracovníků v podpůrných opatřeních při narušení schopnosti
zletilého právně jednat, zejména institutu nápomoci při rozhodování
podporující sociální začleňování osob se zdravotním postižením;
Vzdělávání pracovníků a dalších relevantních aktérů v oblasti prevence
diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv
zranitelných skupina prevence špatného zacházení;
Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména
prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování
profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a
vícezdrojového financování NNO.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb,
kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV,
MZ., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO,
zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací
instituce, profesní organizace, atd.
IP 2/SC 2
Zlepšování
přístupu k
dostupným,
udržitelným a
vysoce kvalitním
službám, včetně
zdravotnictví a
sociálních služeb
obecného zájmu/
Zvýšit dostupnost
a efektivitu
zdravotních služeb
a umožnit přesun
těžiště
psychiatrické péče
do komunity

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Podpora specializačního postgraduálního vzdělávání zdravotnických
pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v
dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje
nedostupnost péče, a oborech s nedostatečným pokrytím péče.
Podporovány budou odborné stáže a příprava vzdělávacích
materiálů;
Zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato
péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v
nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí
pacienta. Financovány budou především potřebné režijní náklady
(např. jízdné) a vzdělávání zdravotnického personálu apod.
Vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených
na tvorbu a realizace programů podpory zdraví a zdravotní
gramotnosti ohrožených skupin.
Realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti
nejrizikovějším skupinám,
Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v
oblasti psychiatrické péče, rozvoj nových služeb komunitního typu,
ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje
a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů
institucionalizace na uživatele;
Aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity,
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb,
kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV,
MZ., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO,
zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací
instituce, profesní organizace, atd.
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3
Sociální
inovace a
mezinárodní
spolupráce

IP 3/SC 1
Komunitně vedené
strategie místního
rozvoje/
Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do
řešení problémů
nezaměstnanosti a
sociálního
začleňování ve
venkovských
oblastech

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na
prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v
sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a
veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni;
Příjemci budou subjekty realizující projekty v rámci schválených
Komunitně vedených strategií místního rozvoje. V souladu s čl. 96
(1) (a) obecného nařízení bude podpora v rámci této investiční
priority zacílena na území pokrytá Místními akčními skupinami,
kterým byla schválena Komunitně vedená strategie místního rozvoje.

SC 1
Zvýšit kvalitu a
kvantitu sociálních
inovací a
mezinárodní
spolupráce v
tematických
oblastech OPZ

Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – inovačních „laboratoří,
hubů35 a inkubátorů“ na příslušné úrovni zaměřených na podporu
inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního
začleňování a veřejné správy – ve formě nákladů na vznik, částečné
pokrytí nákladů na provoz, náklady na pilotní testování v nich
vzniklých inovací, podpora a další rozvíjení aktivit u již existujících
subjektů
Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku (vzdělávání
aktérů na straně poptávky i nabídky, vznik inovační platformy –
podpora síťování a spolupráce aktérů, apod.)
Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a fungujících
principů a jejich šíření
Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování
práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších lidí, inovace
přispívající k rovným příležitostem na trhu práce a s důrazem na
slaďování pracovního a rodinného života, vznik nových pracovních
příležitostí a přeměnu stávajících pracovních pozic v kontextu tzv.
green economy
Spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování
Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce,
rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na pracovištích, rozvoj
dalšího vzdělávání a strategií celoživ. vzdělávání pro zaměstnance
Aktivní a zdravé stárnutí
Efektivní využití potenciálu migrace - způsoby práce s migranty
v návaznosti na jejich inklusi na trh práce (např. řešení nelegálních
forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby trhu práce.
Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich financování
a spolupráce se zaměstnavateli
Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní péče
Podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ s cílem
zlepšování vztahu a koordinace mezi různými organizacemi se
záměrem poskytovat vylepšené služby, které reagují na aktuální
potřeby klientů
Podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty
bydlení a znovuzačlenění do bydlení
Inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro řešení
vyloučených lokalit a lokalit, které jsou sociálním vyloučením
ohrožené
Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování
NNO, snižující závislost NNO na veřejných zdrojích, naopak vedoucí k
lepšímu a efektivnějšímu využívání firemního dárcovství a spolupráce
NNO se soukromou sférou
Podpora produkce vytvořené zejména osobami znevýhodněnými na trhu
práce
Adaptace na nové technologie zajištující udržitelný rozvoj – inovativní

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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způsoby adaptace zaměstnanců na nové technologie na pracovišti,
adaptace osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a
chudobou na nové technologie s cílem zvýšení jejich
zaměstnatelnosti
Rozvoj sociálního a sociálně integračního podnikání, např. s využitím
sociálních franšíz
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v
otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti, zejména níže
uvedených cílových skupin, týkajících se řešení problémů sociálního
začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním
vyloučením a chudobou s cílem jejich návratu do společnosti a
rovněž jejich návratu na trh práce
Podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých
členských státech EU s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů, či
dosáhnout společných výsledků v oblasti (i) zvýšení zaměstnatelnosti
zejména znevýhodněných skupin na trhu práce, (ii) vytváření
inovativních forem organizace práce příznivých zejména pro starší
osoby za účelem dlouhodobějšího udržení starších pracovníků
v zaměstnání, dále pro rodiče s malými dětmi a osoby pečující o další
závislé členy rodiny, (iii) podpory aktivního a zdravého stárnutí, (iv)
sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním
vyloučením a chudobou, včetně preventivních opatření a (v) v oblasti
veřejné správy.
Rozvoj nástrojů ověřování, validace a předvýběru vhodných přístupů
pro politiky veřejné správy a jejich implementaci
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména veřejně prospěšné
organizace / NNO, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace,
organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace,
sociální partneři, zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a
jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a
výzkumné organizace.

4
Efektivní
veřejná
správa

IP 1/SC 1
Investice do
institucionální
kapacity a
výkonnosti veřejné
správy a veřejných
služeb na
vnitrostátní,
regionální a místní
úrovni za účelem
reforem,
zlepšování právní
úpravy a řádné
správy/
Optimalizovat
procesy a postupy
ve veřejné správě
zejména
prostřednictvím
posílení
strategického
řízení organizací,
zvýšení kvality
jejich fungování a
snížení
administrativní
zátěže

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro
přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace
doporučených změn;
Využívání analytických a evaluačních kapacit ve veřejné správě a justici;
Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a
občany mimo jiné prostřednictvím propagačních a popularizačních
aktivit, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými
potřebami, ke službám a informacím veřejné správy, podpora
publikace relevantních dat a informací, i na principu „open data“;
Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora
právního poradenství i procesní standardizace justice, podpora
využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů i
procesů podmíněného propuštění, a další opatření vedoucí ke
kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu
Podpora posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů
regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik
(CIA);
Nastavení a rozvoj jednotného systému vzdělávání pracovníků veřejné
správy, zajištění specifických vzdělávacích a výcvikových programů
zvyšujících výkonnost a kvalifikaci pracovníků, mimo jiné i v oblasti
boje proti korupci, pokročilého zacházení s ICT, v oblasti
kybernetické bezpečnosti, územního plánování, měkkých dovedností
apod.;
Nastavení a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů včetně
jednotného systému přijímání, hodnocení a odměňování pracovníků
veřejné správy, zvýšení atraktivity veřejné správy jako
zaměstnavatele;
Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení.
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména organizační složky
státu, státní příspěvkové organizace a územní samosprávné celky,
včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací.
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5
Technická
pomoc

IP 1/SC 2
Investice do
institucionální
kapacity…/
Profesionalizovat
veřejnou správu
zejména
prostřednictvím
zvyšování znalostí
a dovedností jejích
pracovníků,
rozvoje politik a
strategií v oblasti
lidských zdrojů a
implementace
služebního zákona

Rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných
dokumentů, interní akty řízení
Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů řízení lidských zdrojů
(motivační parametry, teambuildingové prvky, mentoring,
samovzdělávání, sociometrické šetření aj.)
Vzdělávání – kurzy, semináře, coaching, stáže (sdílení dobré praxe)
Jednotné testovací prostředí
Pilotní ověřování
Personální a procesní audity, nepokryté národními aktivitami
Komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní
aplikace, propagační materiály, open data aj.)
Procesní, finanční a personální audity, nepokryté národními aktivitami
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména organizační složky
státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje,
včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací.

SC 1
Zajistit řádnou
implementaci OPZ
prostřednictvím
poskytnutí
spolehlivých a
efektivních služeb
pro řízení a
administraci
programu

Efektivní a pružné řízení, zahrnující nastavení efektivních, přehledných a
jednoduchých procesů a jasných rolí; fungující systém komunikace a
výměny zkušeností v rámci implementační struktury; kvalitně řízené
a všestranně rozvíjející se zaměstnance.
Uplatňování srozumitelných pravidel vedoucích k výsledkům, což
znamená, že pravidla implementace programu jsou srozumitelná a
transparentní, umožňující řízení podle výsledků; obsahové zaměření
podporovaných intervencí je připravováno na základě analýz s cílem
řešit problémy cílových skupin, nástroje pro sledování výsledků
poskytují informace o efektech podpořených intervencí; jsou
poskytovány klientsky orientované služby žadatelům a příjemcům.
Spolupráci s vnějšími partnery a cílené komunikování přínosů ESF
veřejnosti
Důraz bude také kladen na boj proti korupci na základě Strategie pro
boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 –
2020
Příjemci podpory jsou Řídící orgán OPZ a Zprostředkující subjekt

MAS Karlštejnsko, z.ú.

-25-

Září 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020
Právní základ
Čl. 42 a 44 nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze dne 17. 12. 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Čl. 32-35 nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních ohledně
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká
společný strategický rámce, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006.

CLLD v rámci PRV
CLLD/LEADER - 5 % z rozpočtu PRV
Opatření Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj),
má 2 podopatření:
19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje
19.3 Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny
Vybírány budou projekty konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS a vybrané na
základě předem stanovených výběrových kritérií
příjemci podpory jsou koneční žadatelé z území MAS
příjemci podpory a výše podpory závisí na konkrétním typu opatření, výše
podpory maximálně 85 % způsobilých výdajů
výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč
příspěvek EZFRV je 75 %, příspěvek ČR 25 % veřejných výdajů
respektovat podmínky stanovené evropskými předpisy, zejména stanovené v příslušných
článcích nařízení č. 1305/2013, a podmínky stanovené na základě rozhraní s ostatními
fondy
přes MAS navíc umožněna podpora skladů obilnin a olejnin, strojů či podpora
nezemědělských subjektů
Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají následujících opatření/podopatření/operací,
resp. čl. nařízení (EU) č. 1305/2013:
Předávání znalostí a informační akce (čl. 14)
Investice do hmotného majetku (čl. 17, odst. 1 písm. a), b) a c))
Podpora investic v zemědělských podnicích (čl. 17, odst. 1., písm. a))
Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů (čl. 17, odst. 1., písm. b))
Podpora investic související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a
lesnictví – Lesnická infrastruktura (čl. 17, odst. 1., písm. c))
Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a
rozvoj nezemědělských činností (čl. 19 1. b))
Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (čl. 21)
Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 24, odst. 1., písm. a), d))
Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 25) Neproduktivní investice v lesích
Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh (čl. 26)
Spolupráce (čl. 35, odst. 1., písm. a))

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a činnosti
(operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané
danou MAS a jsou zároveň financovatelné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.
Prostřednictvím MAS nebudou implementovány aktivity, které nepřispívají k dosažení cílů stanovených
v PRV, jedná se o:

režimy jakosti zemědělských produktů a potravin
obnovu potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech, rozvoj malých zemědělských podniků a
roční nebo jednorázové platby zemědělcům způsobilým pro režim pro malé zemědělce
stanovený hlavou V nařízení (EU) č. 1307/2013 (režim pro malé zemědělce), kteří trvale
převedou svůj podnik na jiného zemědělce - kromě toho, že tyto aktivity nepřispívají k
cílům PRV, mají odlišný systém implementace (podpora je podmíněna předložením
podnikatelského plánu), režim pro malé zemědělce je navíc napojen na provádění Přímých
plateb
základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech – tyto aktivity budou moci být
prováděny prostřednictvím IROP
zavádění zemědělsko-lesnických systémů
zřizování seskupení a organizací producentů
vytváření klastrů a sítí
řízení rizik
Dále nebudou prostřednictvím MAS implementovány aktivity, které nebyly identifikovány jako vhodné pro
iniciativu LEADER, jedná se zejména o plošná opatření a dále o operace se specifickými podmínkami
implementace, tedy o následující aktivity:

poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství – důvodem je povinnost výběru
poradců prostřednictvím výběrového řízení, které se řídí právními předpisy o zadávání
veřejných zakázek
pozemkové úpravy – způsobilým žadatelem v PRV je na základě rozhraní s OP ŽP pouze
Státní pozemkový úřad, v minulém období bylo navíc ověřeno, že o pozemkové úpravy
nebyl ze strany MAS zájem
podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce – operace má rozdílný
systém implementace (na základě podnikatelských plánů)
zalesňování a zakládání lesů – platba na plochu
agroenvironmentálně-klimatické opatření – platba na plochu
ekologické zemědělství – platba na plochu
platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě – platba na plochu
platby pro oblasti s přírodními a jinými zvláštními omezeními – platba na plochu
platby za dobré životní podmínky zvířat – platba na VDJ
lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů – platba na plochu
zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a
udržitelnosti – svým charakterem neodpovídá metodě LEADER, operace má mít
nadregionální význam, projekty jsou finančně náročné
Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají ostatních opatření/podopatření/operací, obsažených v
nařízení (EU) č. 1305/2013.
MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce
vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky stanovené
evropskými předpisy, zejména stanovené v příslušných článcích nařízení č. 1305/2013, tzn., že MAS
podporované aktivity upraví dle cílů jednotlivých opatření/podopatření, nemusí však respektovat podmínky
nastavené v PRV nad rámec článků nařízení a nastaveného rozhraní s ostatními ESI fondy, např. v rámci
podopatření Podpora investic v zemědělských podnicích mohou být přes MAS podporovány i sklady obilovin
a olejnin, zemědělské stroje či nezemědělské subjekty v podopatření Investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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Články Nařízení PRV, které mají být realizovány prostřednictvím CLLD, podopatření 19.2
Článek

14

17a)

17b)

17 c)

19 1.b)

Obsah

Přenos znalostí a
informační akce

Investice do
zemědělských podniků

Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů

Podpora na investice do
infrastruktury související
s rozvojem, modernizací
nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví

Investice do
nezemědělských
činností

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Účel opatření a podmínky podpory
Průřezové téma, které se váže na tematický cíl 10: Investice do
vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, a jeho účelem přispět
k dosažení konkurenceschopného zemědělství a lesnictví a přispět k
zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Informační a
vzdělávací akce zaměřené na ochranu klimatu. Neinvestiční akce,
podpora do 100 % způsobilých výdajů,
max. 1 milion korun.
Příjemci dotace však mohou být jen vzdělávací zařízení
akreditovaná ministerstvem zemědělství.
Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení
výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných
produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a
snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním
potenciálem, tam kde je obnova zásadní pro další činnost. Nejvýše
40 % způsobilých výdajů, je možné zvýšit
o 10 % pro mladé začínající zemědělce.
Celková míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 %
způsobilých výdajů.
Velikost projektu min. 100 tisíc korun, podmínkou finanční zdraví
uchazeče (projekty nad 1 mil. korun).
Investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských
produktů a jejich uváděním na trh včetně finální úpravy, balení a
označování výrobků i nehmotných investic jako jsou výdaje na
marketing, apod.
Příjemci mohou být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo
výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního
podniku.
Podmínkou finanční zdraví uchazeče (projekty nad 1 mil. korun).
Podpora nejvýše 40 % způsobilých výdajů.
Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke
zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest, a to realizací
výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její
rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové
poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.
Způsobilými výdaji jsou investice, které souvisejí s rekonstrukcí a
výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického
vybavení a dále nákup pozemků maximálně do částky odpovídající
10 % celkových způsobilých výdajů.
Příjemci podpory mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení
a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední
školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků
s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.
Výše podpory do 80 % způsobilých výdajů
Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty (min. 30
% prvovýroba). Vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované
pracovní síly, pro inovace, modernizace výroby, technologie,
laboratoře apod.
Způsobilými výdaji jsou stavební práce, vybavení provozoven, nákup
strojů, nákup nemovitostí. Příspěvek do 25 % (velké),
35 % (střední), 45 % (malé) podniky. Rozsah projektu min. 200
tisíc korun, max. 10 mil. korun.
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19 1b)

21

24 1.a)

24 1.d)

25

26

35

Podpora agroturistiky

Investice do rozvoje
lesních oblastí a
zlepšování
životaschopnosti lesů

Zavádění preventivních
opatření v lesích

Vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly,
k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských
brownfields. Vhodné na ubytovací kapacity a jinou turistickou
infrastrukturu (koupaliště apod.) Způsobilými výdaji jsou stavební
práce, vybavení provozoven, nákup strojů, nákup nemovitostí.
Příspěvek do 25 % (velké), 35 % (střední), 45 % (malé) podniky.
Rozsah projektu min. 200 tisíc korun, max. 10 mil. korun.
Souhrnné opatření, které má „podkapitoly“, mj. 24, 25, 26, které
jsou využitelné zčásti pro CLLD

Podpora preventivních opatření před povodňovými situacemi
(retenční nádrže, protierozní opatření apod.) a nepřímo tímto také
podpořit následné snížení rozsahu škod způsobených těmito
extrémními jevy. Podmínkou schválený lesní hospodářský plán,
podpora do 100 % způsobilých výdajů. Příjemci mohou být
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a
jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a
spolky.
Podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Opatření je
zacíleno na lesní pozemky definované dle zákona o lesích a evropské
legislativy na území lesních porostů náhradních dřevin v imisních
oblastech A nebo B (více jak 20 tis. ha lesa) stanovených dle
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod
vlivem imisí. Příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to
maximálně do výše 100 % způsobilých výdajů. Příjemci jsou
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a
jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a
spolky.

Přeměna porostů
náhradních dřevin

Investice do ochrany
melioračních a
zpevňujících dřevin

Stroje, technologie a
zařízení pro lesní
školkařskou činnost

Spolupráce - Podpora
pro místní rozvoj z
iniciativy LEADER

Podpora ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od doby
výsadby do stádia zajištění. Opatření přispěje k zajištění plnění
mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě
porostů. V rámci celé České republice se jedná o plochu
ochráněných kultur v rozsahu 10 tis. ha/rok. Příspěvek na
vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 50 %
způsobilých výdajů. Příjemci:
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a
jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a
spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky.
Určeno na podporu strojů a technologií využívaných v lesním
hospodářství. Prioritně se budou podporovat ty stroje, které jsou
šetrné k životnímu prostředí. Příspěvek na vynaložené způsobilé
výdaje, a to maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.
Příjemcem mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení s
právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní
polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých
osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů,
obcí nebo jejich svazků.
Opatření se váže na tematický cíl 9 - Podpora sociálního začleňování
a boj proti chudobě a diskriminaci.
Jeho účelem je směřovat k vyváženému územnímu rozvoji
venkovských oblastí.
Opatření se zaměřuje na implementaci metody LEADER
prostřednictvím podpory realizace strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a realizace projektů spolupráce.

Převzato z dokumentu schváleného Evropskou komisí

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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Realizace projektů spolupráce,
podopatření 19.3 Příprava a provádění kooperačních činností MAS
Základní pravidla:

spolupráce možná na národní i nadnárodní úrovni
způsobilý příjemce dotace - MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV
vlastní realizace projektů, náklady na řízení projektů a nově i předběžná technická
podpora projektů
podpora do výše 80 % způsobilých výdajů
výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč
odlišný systém příjmu a schvalování: průběžný příjem na platební agentuře, na projekty
spolupráce obdrží každá MAS svou alokaci
Způsobilými výdaji jsou:

předběžná technická podpora projektů
náklady na řízení projektů
vlastní realizace projektů
Seznam způsobilých výdajů pro projekty spolupráce bude součástí Pravidel, která budou zveřejněna
nejpozději do dvou let po schválení PRV.
Budou preferovány projekty, které:

jsou
jsou
jsou
jsou

zaměřeny na mezinárodní spolupráci
ekonomicky efektivní
víceodvětvově zaměřené
mezisektorově zaměřené

Projekty spolupráce budou vybírány místními akčními skupinami. Každá vybraná místní akční skupina bude
mít přidělenou alokaci na realizaci projektů spolupráce. Maximálně 10 % z této alokace může MAS využít na
předběžnou technickou podporu projektů spolupráce. MAS pak budou své vybrané projekty předkládat na
Platební agenturu v rámci průběžného příjmu. Platební agentura provede administrativní kontrolu včetně
kontroly přijatelnosti a bodování. Jednotlivé projekty mezi sebou nebudou soutěžit, ale budou muset splnit
minimální počet bodů pro schválení.
Projekty, které splní stanovené požadavky, budou schváleny do 4 měsíců ode dne podání na Platební
agentuře.
S ohledem na zrychlenou administraci projektů a na nižší finanční alokaci v rámci tohoto podopatření budou
výdaje hrazeny pouze MAS, jejíž strategie bude schválena k podpoře z PRV.

MAS Karlštejnsko, z.ú.
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