Výzvy MAS na území Pardubického kraje
MAS Bohdanečsko, z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec
Program rozvoje
venkova
(PRV)
Integrovaný
operační program
(IROP)

http://www.mas-bohdanecsko.cz/
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023

Jednoduchý popis

Poklady naší ornice
U nás na venkově
Zelená má zelenou

investice do zemědělských činností
investice do nezemědělských činností
neproduktivní investice v lesích
infrastruktura základních, středních škol a
Ve škole i za školou
neformálního vzdělávání
BEZ omezení: Bezpečně - Ekologicky - Zdravě bezpečnost dopravy
BEZ omezení: Bezpečně - Ekologicky - Zdravě terminály

Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Odkaz na web:
Programový rámec

http://www.mashlinecko.cz/index.php?id=vyzvy
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023

Komunitní a sociální infrastruktura
Sociální a komunitní služby
Sociální a komunitní služby
Podpora sociálního podnikání

zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
investice do zemědělských podniků
diverzifikace zemědělských činností, řemesla,
cestovní ruch
neproduktivní investice v lesích
investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh
malé dopravní terminály v obcích, zlepšení
bezpečnosti
vybavení základních a středních škol a zájmových
organizací za účelem plnění klíčových vzděl.
kompetencí
Komunitní centra
prorodinné aktivity, příměstské tábory
sociální služby
podpora existujících i nových sociálních podniků

Výsadba dřevin

Výsadba dřevin v extravilánu CHKO

Kvalita z regionu Hlinecka
Konkurenceschopný zemědělec
Program rozvoje
venkova
(PRV)

Venkovský podnikatel
Atraktivní les
Technika pro les a dřevo
Cesty domů

Integrovaný
operační program
(IROP)

OP Zaměstnanost
OP Životní
prostředí

Jednoduchý popis

Vzdělávání pro rozvoj osobnosti

1

MAS Holicko, o.p.s.
Odkaz na web:
Programový rámec
Program rozvoje
venkova
(PRV)
Integrovaný
operační program
(IROP)

http://holicko.cz/clld-2014-2020/vyzvy.html
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023

Jednoduchý popis

Podpora zemědělských podniků
Podpora potravinářských podniků
Podpora malých podniků
Ochrana lesních porostů
Zpřístupnění lesa návštěvníkům
Vzdělávání

investice do zemědělských činností
investice do zpracování zemědělských produktů
investice do nezemědělských činností
ochrana MZD
neproduktivní investice v lesích
ZŠ a neformální vzdělávání

Bezpečnost silničního provozu

bezpečnost dopravy

MAS Chrudimsko, z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

Program rozvoje
venkova
(PRV)

Integrovaný
operační program
(IROP)

OP Zaměstnanost

http://www.maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023
2.1.3 Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a
činnost malých a středních podniků na území
MAS
2.1.4 Rozvoj nezemědělských činností
místních podniků
2.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
2.2.2 Zlepšení podmínek pro činnost
regionálních zemědělských podniků
2.2.3 Rozvoj zemědělské infrastruktury
2.2.4 Rozvoj lesnické infrastruktury
2.3.2 Rozvoj rekreačních funkcí lesů
1.2.2 Vytvoření zázemí pro poskytování
služeb v území MAS (infrastruktura)
1.2.5 Podpora sociálního podnikání a
podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin (infrastruktura)
5.2.4 Zmírnění dopadů živelných pohrom
4.3.1 Rozvoj infrastruktury pro kvalitní
vzdělávání všech věkových skupin
5.4.3 Rozvoj a podpora udržitelné mobility
1.2.6 Podpora sociálního podnikání a
podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin
1.4.1 Podpora vzniku a činnosti komunitních
center
1.4.2 Podpora prorodinných opatření
1.2.4 Podpora sociálních služeb včetně
prevence kriminality
2

Jednoduchý popis

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

Program rozvoje
venkova
(PRV)

Integrovaný
operační program
(IROP)

OP Zaměstnanost

https://maslanskrounsko.cz/dotace/dotace-mas-obecne/
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023
Investice do zemědělských podniků
Uvádění lokálních zemědělských produktů na
trh
Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v
regionu
Podpora neproduktivních funkcí lesů
Investice v oblasti lesního hospodářství a
zpracování dřeva
Zvýšení bezpečnosti dopravy
Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení
rizik a katastrof
Komunitní centra
Rozvoj předškolního vzdělávání
Investice v oblasti základního a středního
vzdělávání
Rozvoj neformálního, zájmového a
celoživotního vzdělávání
Podpora sociálního začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením
Sociální podnikání
Prorodinná opatření
Komunitní práce a komunitní centra
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Jednoduchý popis
Podpora zem. Podniků
Regionální produkt, značka
Podpora drobných podniků
Neproduktivní investice v lesích
Investice lesní hospodářství
Bezpečnostní prvky, cyklostezky
Vybavení a drobné rekonstrukce pro HSZ
Vznik komunitních center
Investice do MŠ
Investice do ZŠ a SŠ
Investice do vzdělávání
Podpora sociálního začleňování osob
Podpora vzniku sociálního podniku
Příměstské tábory, asisteční služby
Podpora komunitní práce

MAS Litomyšlsko o.p.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

Program rozvoje
venkova
(PRV)

Integrovaný
operační program
(IROP)

OP Zaměstnanost

http://www.mas-lit.cz/vyzvy-clld-mas-litomyslsko/
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023
Zemědělství
Podnikání
Zpracování a prodej zemědělské produkce
Lesní cesty
Polní cesty
Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová
opatření
Turistické využívání místních potenciálu lesů
Lesnictví, zpracování produktů lesnictví,
prodej produkce
Podpora regionální produkce, prodeje a
regionální identity
Podmínky pro místní vzdělávání
Podmínky pro sociální služby a aktivity
Podmínky pro čelení přírodním vlivům a
změnám klimatu
podmínky pro bezpečnou alternativní
dopravu
Podpora činnosti sociálních služeb
Zaměstnávání sociálně znevýhodněných
osob
Skloubení rodinného a pracovního života

Jednoduchý popis
investice do zemědělských činností
investice do zpracování zemědělských produktů

bezpečnost dopravy

v soc. Podnikání

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Odkaz na web:
Programový rámec
Program rozvoje
venkova
(PRV)

Integrovaný
operační program
(IROP)

OP Zaměstnanost

http://www.masmtj.cz/aktualni-vyzvy/
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023

Jednoduchý popis

Rozvoj zemědělského podnikání na venkově
Podnikání na venkově
Technika do lesů

podpora zemědělského podnikání
podpora malých a středních podnikatelů na území
Nákup drobné lesní techniky
podpora neinvestičních záměrů v lese (naučná
stezka nebo lanové centrum)
podpora ZŠ, SŠ a neformálního vzdělávání
podpora rozvoje sociální infrastruktury na území
podpora sociálního podnikání
podpora rekonstrukce památky zapsané na
Indikativním seznamu NKP
podpora sociálního podnikání
podpora rozvoje sociální infrastruktury na území
podpora rodičů s dětmi, podpora neziskových
organizací

Vítejte v lese
Kvalitní školství
Rozvoj sociálních služeb
Sociální podnikání
Ochrana kulturního dědictví
Rozvoj sociálního podnikání
Sociální začlenění
Prorodinná opatření

4

MAS ORLICKO, z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

Program rozvoje
venkova
(PRV)

Integrovaný
operační program
(IROP)

OP Zaměstnanost

http://www.mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023
Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění
Zvyšování přidané hodnoty produktů
zemědělské výroby
Udržitelná a regionálně specifická rostlinná
výroba
Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské
výroby
Investice do lesnických technologií a
opracování dřeva
Podpora drobného nezemědělského
podnikání
Neproduktivní investice v lesích
Zlepšení kvality polních cest
Bezpečné silnice a chodníky pro všechny
Komplexní podpora cyklistické dopravy
Vzdělávání v klíčových kompetencích
Neformální a zájmové vzdělávání
Dostupná péče o děti
Infrastruktura sociálních služeb
Komunitní centra
Infrastruktura pro sociální podnikání
Prorodinná opatření
Podpora sociálně vyloučených lokalit
Zajištění služeb STD v ORP Králíky
Podpora sociálního podnikání

5

Jednoduchý popis

bezpečnost dopravy + terminály
cyklostezky
vzdělávání ZŠ + SŠ
neformální a zájmové vzdělávání
předškolní vzdělávání mimo MŠ
soc. služby
komunitní centra
sociální podniky
péče o děti mimo školní vyučování
řešení problémů nezaměstnanosti
sociálně terapeutických dílen osobám se
zdravotním postižením
podpora sociálních podniků v území

MAS POLIČSKO z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

http://www.maspolicsko.cz/programove-ramce
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023

rekonstrukce a výstavba staveb a pořízení
techniky či technologie pro rostlinou a živočišnou
výrobu
výstavba či rekonstrukce lesních cest
rekonstrukce a výstavba staveb a pořízení
techniky či technologie v oblasti malého a
středního podnikání na venkově

F CLLD 6 - Zemědělské podnikání
F CLLD 7 - Lesnická infrastruktura
Program rozvoje
venkova
(PRV)

F CLLD 8 - Podnikání na venkově
F CLLD 9 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
F CCLD 10 - Technika do lesů
F CLLD 11 - Rekreační využití lesů
O CLLD 1 - Bezpečnost dopravního provozu

Integrovaný
operační program
(IROP)

O CLLD 2 - Vzdělávání
O CLLD 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti
sociálních služeb
O CLLD 4 - Sociální podnikání
O CLLD 5 -Připravenost složek IZS

OP Zaměstnanost

Jednoduchý popis

O CLLD 13 - Sociální služby a sociální
začleňování
O CLLD 14 - Zaměstnanost
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podpora uvádění nových produktů na trh
pořízení techniky do lesů a lesních školek
vybudování lesních hřišť, odpočívadel, naučných
stezek v lesích
rekonstrukce nebo výstvavba a pořízení
bezpečnostních prvků pro pěší podél silnic a
místních komunikací
infrastruktura - rekonstrukce učeben pro klíčové
kompetence ZŠ, zájmového a neformálního
vzdělávání
infrastruktura sociálních služeb - terénní a
pobytové sociální služby
rekonstrukce, pořízení vybavení a technologí pro
rozvoj stávajícího sociálního podnikání
pořízení dopravního automobilu pro zásobování a
evakuaci
podpora sociálních služeb v území - poradenské
služby, terénní programy
podpora prostupného zaměstnávání v území

MAS Region Kunětické hory, z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

Program rozvoje
venkova
(PRV)

http://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023
Investice do zemědělských podniků
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Lesnická infrastruktura
Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Zemědělská infrastruktura
Neproduktivní investice v lesích
Sdílení zařízení a zdrojů

Integrovaný
operační program
(IROP)

Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účeastníky KDŘ
Doprava
Bezpečnost
Sociální služby
Sociální podnikání
Vzdělávání
Zaměstnanost

OP Zaměstnanost

Sociální služby a sociální začleňování
Sociální podnikání
Prorodinná opatření
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Jednoduchý popis
podpora zemědělské činnosti
podpora zpracování zemědělských produktů
výstavba a rekonstrkce lesních cest
podpora agroturistiky
výstavba a rekonstrukce polních cest
posílení rekreační funkce lesa
rozvoj spolupráce v zemědělské, potravinářské,
lesnické oblasti
podpora místních trhů a krátkých dodavatelských
řetězců
zvyšování bezpečnosti, cyklostezky
SDH - JPO III, JPO IV
komunitní péče, komunitní centra, sociální bydlení
podnikatelské aktivity v oblasti soc.podnikání
MŠ, ZŠ a neformální vzdělávání
podpora zeměstnanosti, vytváření pracovních
míst, aktivizace cílových skupin
sociální rahabilitace, sociálně terapeutické dílny,
osobní asistence, odlehčovací služby, nízkprahové
zařízení pro děti a mládež, vzdělávání osob z
cílových skupin, aj.
podnikatelské aktivity v oblasti soc.podnikání
příměstské tábory, zařízení péče o děti mimo
školní vyučování

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

http://www.masskch.cz/vyzvy-mas/
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023
Cestou kvality - zpracování regionálních
zemědělských produktů

Program rozvoje
venkova
(PRV)

Integrovaný
operační program
(IROP)

Rozvoj zemědělských podniků
Rozvoj regionálního podnikání
Spoluprací k zisku - konkurenceschopné
místní trhy
Bezpečnost, odolnost a připravenost regionu
Sociální inkluze - cesta moderní komunity
Sociální podnikání
Sociální bydlení - pomoc v nouzi
Kvalitní vzdělávání - úspěšná budoucnost
Zaměstnanost v území

OP Zaměstnanost
Sociální služby a sociální začleňování
Sociální podnikání

Jednoduchý popis
rozvoj zpracování zemědělských produktů
Investice do zemědělských podniků, nákup strojů,
vybavení (traktory)
podpora nezemědělských činností
zvyšování regionální soudržnosti
Dopravní automobily IZS
Infrastruktura pro sociální služby
Sociální podnikání
Sociální bydlení
ZŠ, MŠ, celoživotní, zájmové a neformální
vzdělávání
Aktivity na podporu zvýšení uplatnitelnosti na trhu
(rekvalifikace, profesní vzdělávání) + spolupráce v
území (vytváření nových pracovních míst)
Sociální služby 108/2006 Sb., komunitní centra,
další programy nad rámec 108/2006 Sb.
Sociální podnik

Místní akční skupina Svitava z. s.
Odkaz na web:
Programový rámec

Program rozvoje
venkova
(PRV)

Integrovaný
operační program
(IROP)
OP Zaměstnanost

http://www.massvitava.cz/aktualni-vyzvy
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023
Podpora zemědělských podnikatelů
Rozvoj nezemědělského podnikání
Technika pro lesní hospodářství
Rekreační funkce lesa
Protipovodňová prevence v lesích
Ochrana lesních dřevin
Potravinové řetězce a místní trhy
Bezpečná doprava
Bezpečnost v území MAS
Podpora vzdělávání
Komunitní a sociální služby
Sociální podnikání
Prorodinná opatření
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Jednoduchý popis
investice do zemědělských činností
investice do nezemědělských činností
investice do les. techniky a technologií
investice na posílení rekr. funkce lesa
prevence před povodněmi
ochrana dřevin - oplocenky
rozvoj krátkých dodav. řetězců a místních trhů
bezpečnost dopravy
hasiči
investice do školství (ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální)
sociální služby a komunitní centra
vznik a rozvoj sociálního podnikání
příměstské tábory

MAS Železnohorský region, z.s.
Odkaz na web:
Programový rámec

http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=11007&menu=4527
Vyhlašovaná opatření SCLLD 2014 - 2023

F1 Krajina krásnější

F2 Regionální produkce

F3 Lesnická infrastruktura

Program rozvoje
venkova
(PRV)

F4 Rozvoj nezemědělských činností

F5 Rekreační lesy

F6 Lesnická technika

F7 Podpora místních trhů
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Jednoduchý popis
- obnova a rekonstrukce zemědělských
provozoven
- pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu
- pořízení peletovacích zařízení pro vlastní
spotřebu v zemědělském podniku
- výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů,
nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků
- investice související se skladováním zpracované
suroviny, výrobků a druhotných surovin při
zpracování
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování
kvality produktů
- investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (i marketing)
- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.E9
- rekonstrukce a výstavba lesních cest včetně
souvisejících objektů a technického vybavení
- stavební obnova či nová výstaba provozovny
- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
sloužícího pro nezemědělskou
činnost
- doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných stání,
nákup a výsadba, doprovodné zeleně, nákup
zařízení,
vybavení, hardware, software)
- značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty (do šíře 2 m)
- značení významných přírodních prvků
- výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
- zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory
- zařízení k odkládání odpadků a opatření k
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např.
mostky, lávky, zábradlí
- stroje a technologie pro obnovu, výchovu a
těžbu lesních porostů včetně přibližování
- stroje ke zpracování potěžebních zbytků
- stroje pro přípravu půdy před zalesněním
- stroje, technologie a zařízení pro lesní
školkařskou činnost
- výstavba či modernizace dřevozpracujících
provozoven včetně technologického vybavení
společné investice na vznik, rozvoj a společnou
propagaci krátkých dodavatelských řetězců nebo
místního trhu - např. společné pořízení strojů,
technologie a vybavení, stavební náklady na

Bezpečná a doprava

Ochrana regionu

Integrovaný
operační program
(IROP)
Kvalita a dostupnost sociálních služeb

Rozvoj sociální podnikání

Školy dostupné všem

OP Zaměstnanost

Sociální služby
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novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého
majetku (prodejní místo), pořízení počítačového
softwaru, propagační činnost
- zvyšování bezpečnosti dopravy, např.
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná
signalizace pro nevidomé, přizpůsobení
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s
omezenou pohyblivostí nebo orientací.
- nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel
- cyklodoprava – cyklostezky sloužící k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami, cyklistické pruhy
na komunikacích, součástí projektu může být
budování doprovodné infrastruktury, např.
stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel,
výsadba zeleně
Týká se ORP Chrudim a ORP Pardubice
- Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům;
- Posílení vybavení základních složek IZS technikou
a věcnými prostředky k zajištění připravenosti
základních složek IZS v exponovaných územích s
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům
- výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících
zařízení pro poskytování komunitní péče, součástí
projektu může být rozšíření či zřízení sociálně
terapeutické dílny
- infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby - nákup objektů, zařízení, vybavení a
stavební úpravy
- podpora rozvoje infrastruktury komunitních
center
- sociální bydlení - rekonstrukce jednotlivých bytů
pro účely sociálního bydlení
- doplňková aktivita sociálního bydlení - zeleň v
okolí budov, např. zelené zdi a střechy, aleje,
hřiště a parky
- Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků
- stavební úpravy mateřských škol (nutno prokázat
nedostatečnou kapacitu) u MŠ úprava školních
zahrad, pořízení herních prvků
- ZŠ a SŠ - stavební úpravy a pořízení vybavení pro
učebny - cizích jazyků, technických a řemeslných
oborů, přírodních věd a práce s digitálními
technologiemi
- úpravy učeben, které budou sloužit k
celoživotnímu vzdělávání ve výše uvedených
oblastech
- podpora poskytování vybraných sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
- terénní programy
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- raná péče
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- sociálně terapeutické dílny
- osobní asistence

- odlehčovací služby
- podpora komunitní sociální práce a komunitních
center
- zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo osob sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
- rekvalifikace a další profesní vzdělávání
- podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu
práce
- podpora vytváření nových pracovních míst
- podpora flexibilních forem zaměstnání
- prostupné zaměstnávání
- vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání - integrační sociální podnik a
enviromentální sociální podnik
- Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době
mimo školní vyučování;
- Příměstské tábory.
výsadba dřevin na nelesní půdě na území CHKO
Železné hory (solitérní, liniová, skupinová
výsadba)

Vzdělávání k zaměstnanosti

Sociální podnikání

Prorodinná opatření
OP Životní
prostředí

Krajina je naše zrcadlo
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