
Přehled priorit, specifických cílů 
a opatření SCLLD MAS Hranicko



Přehled priorit SCLLD MAS Hranicko
• Priorita 1. Rozvoj mikro- a malého podnikání, 

podpora zaměstnanosti a vzdělávání
• Priorita 2. Rozvoj komunitního života a kvalitní 

trávení volného času
• Priorita 3. Podpora sociálního začleňování, 

kvalitní sociální služby
• Priorita 4. Veřejná infrastruktura a komunikace
• Priorita 5. Zlepšování stavu životního prostředí
• Priorita 6. Rozvoj cestovního ruchu



Priorita 1. Rozvoj mikro- a maléh o  odnik án í , p o  pora za ěstna n o sti a v z  ěláván í

čí s l o  
cíl e Specifický  íl čí s l o  

opatře ní opatře ní F i ch e S LLD

1.1.
Podpůrná síť pro 
zakládání a rozvoj 
mikro- a malého 

podnikání 

1.1.1. Infrastruktura pro zakládání a rozvoj 
mikro a malých podniků MAS-PRV 13

1.1.2. Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy pro zemědělce

1.1.3. Další rozvoj nevyužitých ploch  

1.1.4.
Síťování informačních zdrojů a 
poskytování poradenství pro rozvoj 
podnikání



Priorita 1. Rozvoj mikro- a maléh o  odnik án í , p o  pora za ěstn a n o sti a v z  ěláván í

1.2.

Udržení 
nezaměstnanosti na 
hranici celostátního 

průměru

1.2.1. Poskytování poradenství nezaměstnaným MAS-OPZ 08

1.2.2. Rekvalifikační kurzy v oblastech, které 
potřebuje místní trh práce MAS-OPZ 08

1.2.3. Spolupráce všech významných subjektů na 
ovlivňování Aktivní politiky zaměstnanosti MAS-OPZ 08

1.2.4. Zlepšení situace rodičů při návratu na trh práce MAS-OPZ 10

1.2.5. Slaďování kvalifikace absolventů a 
nezaměstnaných s potřebami trhu práce

1.2.6. Dlouhodobé a stabilní programy „veřejně 
prospěšných prací“ v režii obcí



Priorita 1. Rozvoj mikro- a maléh o  odnik án í , p o  pora za ěstn a n o sti a v z  ěláván í

1.3.
Propojování místní 
výroby a spotřeby

1.3.1.
Modernizace zemědělských podniků 

MAS-PRV 11

1.3.2.

Modernizace potravinářských podniků

MAS-PRV 12

1.3.3.
Podpora odbytu místních 
zemědělských a potravinářských 
produktů 

MAS-PRV 15

1.3.4. Marketing místních výrobků a služeb

1.4.
Zlepšení dostupnosti a 

kvality vzdělávání 

1.4.1. Vybavenost a dostupnost vzdělávacích 
zařízení MAS-IROP 06

1.4.2. Zkvalitnění výuky a kompetencí 
pedagogů 

1.4.3.
navazování spolupráce mezi školami a 
firmami, studentské stáže a praxe, 
exkurze

1.4.4.
Vzdělávací programy pro obyvatele 
zaměřené na celoživotní vzdělávání a 
rozvoj kvalifikačních předpokladů 



Priorita 2. Rozvoj komunitní h o  iv o ta a k alitn í t r  v en í  voln  ho čas u

č í s l o  c le S p ecific k ý  cíl č í s l o  
opatře ní opatře ní F i ch e S LLD

2.1.
Pestrá a dosažitelná 

nabídka trávení 
volného času v obcích

2.1.1. Finanční podpora pořádání kulturních, 
společenských, sportovních akcí

2.1.2. Podpora spolků a organizací zaměřených 
na trávení volného času 

2.1.3.
Podpora aktivit jako jsou exkurze, 
semináře, kurzy obnovující a rozvíjející 
tradiční dovednosti a zvyky

2.1.4. Podpora výjimečných reprezentantů 
regionu

2.1.5. Vytvoření systému koordinace termínů 
velkých kulturních a společenských akcí

2.1.6.
Systém poskytování mobilního vybavení 
pro podporu kulturních a sportovních 
akcí



Priorita 2. Rozvoj komunitní h o  iv o ta a k alitn í t r  v ení  voln  ho čas u

2.2.
Další rozvoj a údržba 
zázemí pro spolkovou 

činnost

2.2.1. Budování, rekonstrukce, opravy zázemí a nákup 
vybavení pro spolkovou činnost 

2.2.2. Budování, rekonstrukce, opravy zázemí a nákup 
vybavení pro komunitní centra

MAS-IROP 03

2.2.3. Budování, rekonstrukce, opravy zázemí a nákup 
vybavení pro sportovní činnost

2.2.4. Informační a poradenská síť pro NNO (právní, 
účetní servis, NOZ)

2.3.
Zlepšení zapojování 
obyvatel do života 

obce

2.3.1. Podpora setkávání a aktivního zapojování 
seniorů (zájezdy v režii obcí)

2.3.2. Zapojování dětí a mládeže do obnovy kulturního 
a historického dědictví venkova

2.3.3. Podpora komunitního plánování –

2.3.4.
Posilování místní paměti – osobnosti, studie, 
publikace, sbírky lidové slovesnosti, historie 
obcí, kroniky, tradice, zvyky a obyčeje atd.

2.3.5. Vzdělávání starostů a členů zastupitelstev



Priorita 2. Rozvoj komunitní h o  iv o ta a k alitn í t r  v ení  voln  ho čas u

2.4.
Snížení administrativní 
zátěže obecních úřadů

2.4.1.

Sdílení účetních služeb

2.4.2.
Poskytování právních služeb

2.4.3.
Zajištění informačního servisu mezi 
obcemi, pořádání kulatých stolů a porad



Priorita 3. Podpora sociál n íh o  z čle ň o ván í, k va l i  ní s o ciá l  í slu ž b y
č í s l o 
cí l e Specifický   íl č í s l o 

opatře ní opatře ní Fiche 
SCLLD

3.1.

Zlepšování úrovně a 
rozšíření nabídky 

potřebných sociálních 
služeb

3.1.1. Budování infrastruktury pro doplnění 
nabídky sociálních služeb MAS-IROP 03

3.1.2.
Rozšíření a zkvalitnění lidských 
kapacit u stávajících poskytovatelů 
sociálních služeb 

MAS-OPZ 07

3.1.3. Aktualizace Komunitního plánu 
sociálních služeb za ORP

3.2.
Podpora sociálního 

podnikání
3.2.1. Infrastruktura pro sociální podnikání MAS-IROP 05

3.2.2. Lidské kapacity pro sociální 
podnikání MAS-OPZ 09



Priorita 3. Podpora sociál n íh o  z čle ň o ván í, k va l i  ní s o ciá l  í slu ž b y

3.3.

Zabránění vzniku a 
zlepšení situace ve 
stávajících sociálně 

vyloučených lokalitách

3.3.1. Zavedení Koordinovaného přístupu k 
sociálně vyloučenýnm lokalitám

3.3.2.

Podpora vzniku veřejně prospěšných 
pracovních míst a společensky 
účelných pracovních míst osob ze 
sociálně vyloučených lokalitách

3.3.3. Omezování hazardu

3.4.
Podpora sociálního 
bydlení

3.4. Budování sociálního bydlení: MAS-IROP 04



Priorita 4. Veře jn á i  fra stru ktura a k m unika ce
č í s l o 
cí l e Specifický   íl č í s l o 

opatře ní opatře ní F i ch e S LLD

4.1.

Doplnění chybějící a 
údržba stávající veřejné 

infrastruktury

4.1.1. Budování, údržba a opravy 
síťové infrastruktury 

4.1.2.
Revitalizace veřejných 
prostranství (parky, hřbitovy, 
návsi, centra obcí)

4.1.3. zachování veřejných služeb

4.1.4. rekonstrukce, údržba veřejných 
budov

4.1.5. Zimní stadion Hranice



Priorita 4. Veře jn á i  fra stru ktura a k m unika ce

4.2.

Odstranění havarijních 
stavů a zlepšení stavu a 
bezpečnosti komunikací 

4.2.1.
Obnova, rekonstrukce krajských 
a místních komunikací a 
chodníků

4.2.2. Budování bezpečnostních prvků 
na komunikacích MAS-IROP 01

4.2.3. Dobudování Palačovské spojky

4.2.4. Realizace protihlukových 
opatření

4.3.
Zvýšení podílu veřejné a 

nemotorové dopravy  

4.3.1.
zkvalitňování přestupních bodů 
a zastávek mezi individuální a 
hromadnou dopravou

MAS-IROP 01

4.3.2.
Regionální integrovaný dopravní 
systém jako místní podmnožina 
IDSOK

4.3.3.
Budování a provázanost stezek 
pro bezmotorovou (hlavně 
cyklo) dopravu

MAS-IROP 02



Priorita 5. Zlepšo vání  s t  vu  ži o t n ího  p r os ředí
čí s l o 
cí l e Specifický  íl čí s l o 

opatře ní opatře ní F i ch e S LLD

5.1.

Zvyšování energetických 
úspor a optimalizace 

hospodaření s energiemi 

5.1.1. Osvěta veřejnosti v oblasti energetických úspor 

5.1.2.
Energetické úspory v objektech veřejné 
vybavenosti, podnikatelských objektech a 
objektech určených k bydlení 

5.1.3. Společný nákup energií obcí

5.2.

Efektivní systém 
likvidace a zpracování 

odpadů

5.2.1. Zavádění motivačních systémů pro občany na 
třídění odpadů

5.2.2. Podpora vícedruhového třídění odpadů 

5.2.3. Vytvoření jednotného regionálního systému 
likvidace odpadů

5.2.4. ZEVO



Priorita 5. Zlepšo vání  s t  vu  ži o t n ího  p r os ředí

5.3.

Prevence a snížení 
dopadů negativních jevů 

jako jsou povodně, 
eroze, kůrovec, polétavý 

prach

5.3.1.
Protipovodňová, přírodě blízká protipovodňová a 
protierozní opatření (poldry, suché nádrže, 
ohrázování ad.)

5.3.2. Optimalizace druhové skladby lesů

5.3.3. Odvedení tranzitní dopravy mimo města a obce 

5.3.4. Obnova polních a lesních cest 

5.3.5. Revitalizace drobných vodních toků, mokřady

5.3.6. Odbahnění nádrží, čištění toků

5.4.
Dokončení komplexních 
pozemkových úprav

5.4.1. Podpora realizace komplexních pozemkových 
úprav

5.4.2. Komplexní krajinářské studie

5.4.3.
Budování a obnova krajinotvorných prvků, 
společných zařízení a územních systémů 
ekologické stability (ÚSES)

5.5.
Ekologické nakládání 
s odpadními vodami

5.5.1. Podpora ekologické likvidace odpadních vod

5.5.2. Hospodaření s dešťovou vodou HDV a zpětné 
využití

5.5.3. Budování domácích ČOV



Priorita 6. Rozvoj cestovní h o  uchu
č í s l o 
cí l e Specifický   íl č í s l o 

opatře ní opatře ní F i ch e S LLD

6.1.
Zlepšení řízení a 
prohloubení spolupráce v 
cestovním ruchu

6.1.1. Řízení

6.1.2. Prohloubení spolupráce turistických lokalit

6.2.
Profesionální a efektivní 
marketing turistické 
lokality 

6.2.1. Využívání ICT technologií

6.2.2. Cyklostezka Bečva

6.3.
Propojování a zkvalitnění 
stávajících služeb 
cestovního ruchu

6.3.1. Infrastruktura drobných ubytovacích 
zařízení MAS-PRV 14

6.3.2. Propojování nabídky služeb cestovního 
ruchu v regionu



Priorita 6. Rozvoj cestovní h o  uchu

6.4.
Zpestření nabídky 
turistických cílů a aktivit

6.4.1. Zásadní zatraktivnění Hranické propasti 
jako turistického a naučného cíle

6.4.2. Budování stezek a okruhů

6.4.3. Budování atraktivit

6.4.4. Zpřístupňování památek místního 
významu veřejnosti 

6.5.

Podpora záchrany 
hmotného i 
nehmotného kulturního 
dědictví

6.5.1. Rekonstrukce, záchrana, obnova a 
údržba památek místního významu

6.5.2. Obnova a propagace nehmotného 
dědictví 

6.5.3. Budování a síťování místních expozic a 
muzeí a jejich využití v cestovním ruchu



MAS Hranicko
SCLLD „Strategie rozvoje regionu 

Hranicko 2014-2020“ 

přehled Fichí Programového rámce 
MAS-IROP



Název 
opatření:

MAS-IROP 01 Přestupní terminály a bezpečnost dopravy

Typy projektů: • Výstavba a modernizace přestupních terminálů
o Záchytná parkoviště u terminálů veřejné hromadné dopravy (VHD)
o Zázemí pro VHD
o Úschovny kol u terminálů
o Doplňková zeleň při terminálech

• Zvyšování bezpečnosti dopravy, např.:
o Bezbariérový přístup zastávek
o Zvuková a jiná signalizace pro nevidomé
o Přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou 

pohyblivostí nebo orientací
Příjemci 
podpory:

• Obce
• Dobrovolné svazky obcí
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Minimální a 
maximální výše:

Min. 50.000,- Kč
Max. 750.000,- Kč

Míra dotace: 95 %



Principy 
preferenčních 
kritérií:

Terminály:
- Vyšší počet obyvatel obce
- Vyšší počet spojů VHD
- Vyšší index ekonomického zatížení v obci (počet dětí ve věku 0-19 let a 

počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 20-64  let)
- Větší vzdálenost obce od města Hranice
- Nižší poměr počtu přestupních bodů VHD k počtu obyvatel obce
- Blízkost pracovních příležitostí (kolik pracovních míst je v určitém okruhu 

od místa realizace)
- Vyšší komplexnost řešení (terminál + parkoviště + bezpečná úschova kol + 

bezbariérový přístup + dobrá pěší dostupnost)
Bezpečnost:
- Vyšší komplexnost řešení
- Vyšší počet bezpečnostních prvků 
- Vyšší nehodovost v lokalitě
- Vyšší intenzita dopravy v lokalitě
- Vyšší poměr seniorů, dětí a osob s omezenou pohyblivostí k celkovému 

počtu obyvatel obce



Název opatření: MAS-IROP 02 Cyklodoprava

Typy projektů: • Výstavba a modernizace cyklostezek
• Výstavba a modernizace cyklotras (např. cyklistické pruhy, víceúčelové pruhy)
• Doprovodná infrastruktura při výstavbě a modernizaci (např. stojany na kola, 

úschovny kol, odpočívadla, dopravní značení)
• Doplňková zeleň při výstavbě a modernizaci (např. zelené pásy, liniová 

výsadba)
Příjemci podpory: • Obce

• Dobrovolné svazky obcí
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Minimální a 
maximální výše:

• Min. 100.000,- Kč
• Max. 4.000.000,- Kč

Míra dotace: 95 %
Principy 
preferenčních 
kritérií:

- Vyšší potřebnost dle počtu potenciálních uživatelů
- Vyšší nehodovost na komunikaci, na níž bude snížen počet cyklistů
- Vyšší intenzita dopravy na komunikaci, na níž bude snížen počet cyklistů
- Kombinace stezek pro cyklisty a chodce
- Kratší doba realizace projektu



Název opatření: MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní centra - infrastruktura

Typy projektů: • Sociální služby
o Nákup objektů, zařízení v zázemí, vybavení mobilního týmu a stavební 

úpravy
• Ambulantní sociální služby (prostorové oddělení ambulantních služeb od 

pobytových forem)
o Výstavba či nákup objektů
o Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor (např. na terapeutické dílny, 

kontaktní centra)
o Zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních

• Komunitní centra (prostory pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním 
vyloučením)
o Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení 
o Související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava)

Příjemci podpory: Typy příjemců – sociální služby 
• nestátní neziskové organizace
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
• Církve a církevní organizace 



Minimální a 
maximální výše:

Min. 100.000,- Kč
Max. 2.000.000,- Kč

Míra dotace: 95 %

Principy 
preferenčních 
kritérií:

- Prokazatelně větší zkušenosti/délka historie poskytovatele
- Místní a časová dostupnost služby
- Vyšší počet potenciálních uživatelů
- Popis udržitelnosti po ukončení povinné udržitelnosti
- Zavedení nové sociální služby/aktivity, která dosud v regionu není (vč. 

neregistrovaných)
- Vyšší index stáří v obci (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-

14 let)



Název opatření: MAS-IROP 04 Sociální bydlení

Typy projektů: • Rekonstrukce a vznik bytů ve stávajících objektech
• Přestavba nevyužitých nebytových prostor na sociální byty

Příjemci podpory: • obce
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace 

Minimální a 
maximální výše:

Min. 200.000,- Kč
Max. 2.000.000,- Kč

Míra dotace: 95 %

Podpora je v režimu de minimis

Principy 
preferenčních 
kritérií:

- Bližší vzdálenost bydlení k občanské vybavenosti
- Zajištění sociálních služeb a zkušenosti žadatele se sociální prací
- Preference příjemců dotace s vlastnickým právem k bydlení před nájemcem 

bydlení
- Vyšší míra nezaměstnanosti v obci
- Vyšší podíl občanů pobírajících dávky hmotné nouze v obci



Název 
opatření:

MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura

Typy projektů: • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
• Rozšíření kapacity sociálního podniku
• Realizace nové podnikatelské aktivity

Příjemci 
podpory:

• osoby samostatně výdělečné činné
• malé podniky
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace 

Minimální a 
maximální výše:

Min. 50.000,- Kč
Max. 1.500.000,- Kč

Míra dotace: 95 % Podpora je v režimu de minimis

Principy 
preferenčních 
kritérií:

- Žadatelé s podnikatelskou zkušeností (ne nutně sociální)
- Vyšší počet podpořených osob z cílových skupin v regionu
- Žadatelé, kteří v rámci integrace projektu žádají také o dotaci z OP Zaměstnanost
- Kvalita podnikatelského plánu



Název opatření: MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání

Typy projektů: Předškolní vzdělávání:
• Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení (např. rozšíření šatny, společných 

prostor, jídelny)
• Součástí mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
• Nákup kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro 

zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
Základní vzdělávání:
• Stavební úpravy, pořízení vybavení (POUZE pro komunikace v cizích jazycích, 

technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)
• Pro sociální inkluzi - úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, 

pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti 
se SVP

Příjemci podpory: • zařízení péče o děti do 3 let
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace 



Minimální a 
maximální výše:

Min. 100.000,- Kč
Max. 2.500.000,- Kč

Míra dotace: 95 %
Principy 
preferenčních 
kritérií:

Společné:
- Soulad s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání na území SO ORP Hranice (zkr. 

MAP), 
Předškolní vzdělávání:
- Delší otevírací doba MŠ
- Možnost umístění dětí mladších 3í let
- Vyšší procentuální kapacita poměr navýšení kapacity dětí
- Poměr navýšení kapacity vůči uznatelným nákladům projektu
Základní vzdělávání:
- Vyšší počet žáků se SVP
- Preference inkluze
- Zvýšení kvality vzdělávání
- Pozn. preference rozdělení alokace - předškolní vzdělávání vs. inkluze vs. technické 

vybavení - bude upřesněna



MAS Hranicko
SCLLD „Strategie rozvoje regionu 

Hranicko 2014-2020“ 

přehled Fichí Programového rámce 
MAS-PRV



MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení 
PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Oblasti podpory - investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 

- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku.
Definice příjemce dotace - zemědělský podnikatel  

- podnikatelský subjekt s předmětem činnosti poskytovat práce, 
výkony, služby v zem. prvovýrobě

Výše způsobilých výdajů min. 100.000,- Kč
max. 1.750.000,- Kč

Míra dotace 40-60% (+ 10% pro mladého zemědělce, +10% pro hospodaření v LFA)

Preferenční kritéria 1. Vytvoření celého či částečného pracovního místa
2. Pořádání naučných exkurzí pro školy, dny otevřených dveří, akcí pro 

veřejnost
3. Zvýhodnění certifikovaných ekologických zemědělců
4. Preference staveb a stabilních technologií oproti projektům zaměřeným 

výhradně na nákup mobilních strojů
5. Preference držitelů značek a certifikátů kvality
6. Kvalita podnikatelského plánu



MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty

Vazba na čl.nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Oblasti podpory - investice do výstavby a rekonstrukce budov 

- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků 

- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování. 

- investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, 
- investice související s uváděním zemědělských a potravinářských 

produktů na trh 
- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu.
Definice příjemce dotace zem.podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici 

mikro, malého, nebo středního podniku
Výše způsobilých výdajů min. 100.000,- Kč

max. 1.750.000,- Kč
Míra dotace 40%
Preferenční kritéria 1. Vytvoření celého či částečného pracovního místa

2. Zapojení do místního certifikačního systému
3. Držení dalších značek a certifikátů kvality
4. Míra uvádění produkce na trh v regionu Hranicko
5. Uvedení nového produktu na trh
6. Kvalita podnikatelského plánu



MAS-PRV 13 Drobné podnikání

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Oblasti podpory investice do vybraných činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-
NACE)
Především:
- nová výstavba objektů pro zakládání a rozvoj existujících podniků
- rozšíření, přestavba, rekonstrukce či modernizace provozovny určené pro 
zakládání a rozvoj podniků včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance
- nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji 
podniků
- nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)

Definice příjemce dotace podnikající fyzické osoby a právnické osoby včetně zemědělských??? ve 
velikosti mikro- a  malé  podniky
NÁVRH Pracovní skupiny: zachovat i zemědělské žadatele

Výše způsobilých výdajů min. 100.000,- Kč

max. 1.750.000,- Kč
Míra dotace 45%
Preferenční kritéria* 1. Vytvoření celého či částečného pracovního místa

2. Preference projektů zaměřených na řemeslnou činnost a maloobchod  

3. Preference umístění provozovny v menších obcích
4. Vzdělání nebo praxe žadatele v oboru
5. Preference obnovy nevyužitých prostor
6. Kvalita podnikatelského plánu



MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu
Vazba na čl.Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Oblasti podpory investice do vybraných činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 

- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) 
- I 56 (Stravování a pohostinství)
především:
• Výstavba, modernizace, rekonstrukce, přestavba ubytovacího či stravovacího 

zařízení včetně vybavení
• Výstavba, modernizace, rekonstrukce půjčovny sportovních potřeb včetně 

vybavení a sortimentu
• Výstavba, modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení v areálech jak 

vnitřních tak venkovních (např. hřiště, koupaliště,
• jízdárna, hipostanice
• Propagace a marketing v souvislosti s projektem

Definice příjemce dotace podnikající FO, PO včetně zemědělských ve velikosti mikro- a malé podniky
Výše způsobilých výdajů min. 100.000,- Kč

max. 1.500.000,- Kč
Míra dotace 45%
Preferenční kritéria 1. Vytvoření celého či částečného pracovního místa

2. Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko
3. Certifikovaná garance úrovně služby
4. Geografická vzdálenost předmětu projektu od vyjmenovaných tur. atraktivit
5. Geografická vzdálenost předmětu projektu od jiných služeb cestovního ruchu
6. Kvalita podnikatelského plánu



MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 35, odstavec 2., písmeno d)
Oblasti podpory - společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ 

nebo místního trhu. 
Především: 
- společné pořízení strojů, technologie a vybavení, 
- stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci 

nemovitého majetku, 
- pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, 
- tvorba studií a podnikatelského plánu. 

Definice příjemce dotace Uskupení min. 2 subjektů,  min. 1 s podnikatelskou  činností v 
zemědělství/potravinářství (zem.podnikatel,  výrobce  potravin, NNO 
zastupující zemědělce/zpracovatele)

Výše způsobilých výdajů min. 100.000,- Kč
max. 1.750.000,- Kč

Preferenční kritéria 1. Počet zapojených místních subjektů do projektu
2. Počet zapojených držitelů místního certifikačního systému
3. Projekt přináší komplexní řešení propojení místní výroby a spotřeby

4. Pestrost nabídky pro koncové zákazníky
5. Zapojení ICT technologií



MAS Hranicko
SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-

2020“
p ehled Fichí Programového rámce MAS-OPZ

Verze pro ve ejnou debatu 4.2.2016
Specifický cíl
SCLLD: 3.1. Zlepšování úrovn a rozší ení nabídky pot ebných sociálních služeb

Opat ení/Fiche
SCLLD:

MAS-OPZ 07 Sociální služby – neinvesti ní podpora

Popis vazby
opat ení na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

Podpora sociálního za le ování osob sociáln vylou ených i sociálním vylou ením
ohrožených prost ednictvím aktivit zam ených na prevenci sociálního vylou ení
osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní
sociální práce

Popis cíle
opat ení:

- Podpo it kvalitu a ší i nabídky registrovaných sociálních služeb stávajících
poskytovatel v regionu

- Doplnit škálu sociálních služeb v regionu
- Zvýšit po et osob využívajících sociální služby
- Snižovat po et lidí sociáln vylou ených

Popis provázanosti
navrhovaných opat ení,
a to v etn  provázanosti
na ostatní opera ní
programy

Bude dopln no

Priorizace
navrhovaných
opat ení

opat ení financovaná z alokované ástky

A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem .
108/2006 Sb., p edevším:
- Terénní programy,
- Soc. aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi,
- Nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež,
- Sociální rehabilitace,
- Sociáln terapeutické dílny,
- Podpora samostatného bydlení,
- Odleh ovací služby
Pzn.: p íjemce dotace musí mít za azenu službu v Síti soc. služeb Ol. Kraje,
projektem m že dojít k územnímu i kapacitnímu rozší ení mimo nad rámec
p id lených jednotek v Síti.

C) Další programy a innosti v rámci sociálního za le ování nad rámec/mimo
režim zákona . 108/2006 Sb. P edevším:

- Aktivity sm ující k podpo e mladým lidem ze sociáln  znevýhodn ného
prost edí

- Proba ní a resocializa ní programy pro osoby s alternativními tresty a 
opoušt jícími za ízení pro výkon trestu odn tí svobody (pachatelé trestné
innosti).



- Aktivity zam ené na p edcházení ekonomické nestability osob z cílových
skupin - posilování finan ní gramotnosti osob ohrožených p edlužeností,
dluhové poradenství atd.

- Aktivity zam ené na podporu neformální pé e (tj. pé e poskytovaná v rámci
rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými)a sdílené pé e (tj. kombinace
pé e poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pe ovateli),
v etn rozvoje domácí paliativní pé e (nap . terénní mobilní týmy, vzd lávání a 
poradenství pro osoby pe ující atd.)

- Aktivity zam ené na rozvoj
sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení

opat ení financovaná z alokované ástky v p ípad navýšení alokace = zásobník
opat ení

B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center

C) Další programy a innosti v rámci sociálního za le ování nad rámec/mimo
režim zákona . 108/2006 Sb. P edevším:
- vzd lávání osob z cílových skupin, tj. zejména osob sociáln vylou ených nebo
sociálním vylou ením ohrožených + jako dopln k k projekt m zam eným na vzd lávání
cílové skupiny osob (klient ), také vzd lávání pracovník  organizací (NNO, obce atd.),
nap . formou krátkých workshop , seminá  apod. šitých na míru konkrétním
pracovník m
- Aktiviza ní, asisten ní a motiva ní programy p ispívající k sociálnímu za len ní nebo k 
prevenci sociálního vylou ení
- Aktivity místních samospráv p i optimalizaci zajišt ní inností a výkonu sociální práce
na svém území

asový
harmonogram
realizace opat ení
ve vazb na
finan ní plán

Vyhlášení Výzev:
2016 – 40% alokace
2018 – 30% alokace
2020 – 30% alokace

Min./max. výše
zp sobilých
výdaj

Min.: 100.000,- K
Max.: 2.000.000,- K

Popis možných
zam ení
projekt

Bude dopln no

Podporované
cílové skupiny

A) + B)
- Osoby sociáln vylou ené a osoby sociálním vylou ením ohrožené
- Osoby se zdravotním postižením (v etn osob s duševním onemocn ním)
- Osoby s kombinovanými diagnózami
- Osoby žijící v sociáln vylou ených lokalitách
- Národnostní menšiny
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
- Ob ti trestné innosti
- Osoby pe ující o malé d ti
- Osoby pe ující o jiné závislé osoby
- Rodi e samoživitelé
- Osoby dlouhodob i opakovan nezam stnané
- Osoby ohrožené p edlužeností
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
- Osoby v nebo po výkonu trestu



- Osoby opoušt jící institucionální za ízení
- Ohrožené osoby do 18 let v ku
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

C) Programy a innosti v rámci sociálního za le ování nad rámec/mimo režim
zákona . 108/2006 také=:
- Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a d ti a dalších
služeb na podporu sociálního za le ování
- Místní samospráva
- Sociální pracovníci
- Pracovníci v sociálních a zdravotních službách
- Neformální pe ovatelé

Typy p íjemc
podpory a míra
dotace

Nestátní neziskové organizace
Školy a školská za ízení

100%

Dobrovolné svazky obcí
Obce, organizace z izované obcemi p sobící v sociální oblasti
Soukromé PO s inností škol a školských za ízení

95%

Sociální podniky
Vzd lávací a poradenské instituce

85%

Pzn.: Žadatelé o dotaci na projekty v oblasti A) musí být poskytovatelé sociálních
služeb registrovaní dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zp ísn ní podmínek SCLLD MAS Hranicko: pouze poskytovatelé existující k 1.1.2016

Absorp ní
kapacita MAS Celková výše zp sobilých výdaj všech projekt 2016-2020:

5 717 538,- K ,
7 432 800,- K  p i navýšení o 30%

Vliv opat ení na
napl ování
horizontálních
témat OPZ

Bude dopln no

Principy pro
ur ení
preferen ních
kritérií

- Po et podpo ených osob z cílových skupin
- Zkušenosti /délka p sobení žadatele v oboru
- Místní a asová dostupnost služby pro koncového uživatele
- Zavedení nové sociální služby/aktivity, která dosud v regionu není

poskytována
- Žadatelé, kte í v rámci integrace projektu žádají o dotaci také v IROP



Specifický cíl
SCLLD: 1.2. Udržení nezam stnanosti na hranici celostátního pr m ru

Opat ení SCLLD: MAS-OPZ 08 Podpora zam stnanosti

Popis vazby
opat ení na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

- Podpora vytvá ení nových pracovních míst na lokální úrovni
- Podpora spolupráce aktér na místní úrovni p i ešení lokální

nezam stnanosti, zjiš ování pot eb lokálních zam stnavatel
- Vzd lávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro

zvýšení lokální zam stnanosti a poradenství pro získání zam stnání
Popis cíle
opat ení:

- Sladit kvalifikaci uchaze  s pot ebami místního trhu práce
- Obnovit pracovní návyky dlouhodob nezam stnaných
- Podpora rozjezdu vlastní podnikatelské innosti
- Pomoc s ešením osobních problém osob, které jim komplikují návrat na

pracovní trh
- Vytvo it funk ní sí spolupracujících partner na trhu práce

Popis provázanosti
navrhovaných opat ení, a 
to v etn  provázanosti na 
ostatní opera ní
programy

Bude dopln no

Priorizace
navrhovaných
opat ení

opat ení financovaná z alokované ástky
A) Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vylou ením nebo
osob sociáln vylou ených ve spole nosti a na trhu práce
- p edevším individuální a skupinové poradenství, nap .:
Rozvoj základních kompetencí za ú elem snazšího uplatn ní na trhu práce,
kariérové poradenství, ízené poradenství ke zm n kvalifikace, dopl kov
dluhové, rodinné psychologické poradenství, poradenství o oblasti bydlení
apod.

Pouze v návaznosti na aktivity A) také:
B) Bilan ní a pracovní diagnostika - podpora souladu mezi schopnostním,
vzd lanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich reálného
uplatn ní na trhu práce;

C) Rekvalifikace a další profesní vzd lávání - podpora p i získání nové
kvalifikace, p i zvyšování, rozši ování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace,
v etn jejího udržování a obnovování, jež povede ke zvýšení uplatnitelnosti na
trhu práce

J) Podpora zahájení podnikatelské innosti - aktivity p ed zahájením
podnikání a na n navazující aktivity po zahájení podnikání, a to p edevším
formou vzd lávání a poradenství

K) Doprovodná opat ení (pouze dopl kov k aktivitám výše) -
Jízdní výdaje, stravné, p ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby, jiné
nezbytné náklady cílové skupiny

Pzn.: E) Podpora spolupráce lokálních partner na trhu práce
ešeno klí ovým projektem MAS



opat ení financovaná z alokované ástky v p ípad navýšení alokace =
zásobník opat ení
Stejné typové aktivity, pouze ve v tším rozsahu

asový
harmonogram
realizace opat ení
ve vazb na
finan ní plán

Vyhlášení Výzev:
2016 – 20% alokace
2017 – 25% alokace
2019 – 55% alokace

Min./max. výše
zp sobilých výdaj

Min.: 100.000,- K
Max.: 1.000.000,- K

Popis možných
zam ení projekt

Bude dopln no

Podporované
cílové skupiny

P ednostn :
- osoby mladší 25 let s nízkou úrovní kvalifikace (stupe ISCED 0 - 2)
- absolventi škol bez zam stnání
- osoby pe ující o dít mladší 15 let i o osobu blízkou
- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mate ské/rodi ovské dovolené
Dále:
- Uchaze i o zam stnání (osoby za azené ÚP R do evidence uchaze o
zam stnání)
- Zájemci o zam stnání (osoby za azené ÚP R do evidence zájemc o zam stnání)
- Neaktivní osoby - osoby v produktivním v ku, které nejsou ani zam stnané
(zam stnáním se rozumí i výkon samostatn výd le né innosti) ani nezam stnané
(tj. evidované ÚP R jako uchaze o zam stnání)
- Osoby se zdravotním postižením
- Osoby s kumulací hendikep na trhu práce (tj. spl ují alespo dv z níže
uvedených charakteristik: uchaze i o zam stnání vedení v evidenci déle než 5
m síc , osoby mladší 25 let, osoby ve v ku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní
kvalifikace (stupe ISCED 0 - 2), osoby pe ující o dít mladší 15 let i o osobu
blízkou, osoby z národnostních menšin i osoby z jiného sociokulturního prost edí)
- Osoby jinak znevýhodn né - azylanti a imigranti, osoby vyr stající bez rodin do 26
let v ku, osoby p ed propušt ním z VTOS a propušt né z VTOS, osoby závislé
- Osoby sociáln vylou ené a osoby sociálním vylou ením ohrožené

Typy p íjemc
podpory a míra
dotace

-Nestátní neziskové organizace
-MAS
-Školy a školská za ízení

100%

-Obce dle zákona . 128/2000 Sb., o obcích
-Organizace z izované obcemi p sobící v sociální oblasti
-Dobrovolné svazky obcí
- Soukromé PO s inností škol a školských za ízení

95%

-Vzd lávací a poradenské instituce
-Obchodní korporace (ve ejná obchodní spole nost, komanditní spole nost,
spole nost s ru ením omezeným, akciová spole nost, evropská spole nost, evropské
hospodá ské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní
spole nost)
-OSV
-Sociální podniky

85%



Absorp ní
kapacita MAS

Celková výše zp sobilých výdaj všech projekt 2016-2020:
2 507 692,- K , 3 260 000 p i navýšení o 30%

Vliv opat ení na
napl ování
horizontálních
témat OPZ

Bude dopln no

Principy pro ur ení
preferen ních
kritérií

- místní dostupnost aktivit projektu
- míra spolupráce se zam stnavateli v regionu
- ne/soulad se strategií Ú adu práce v oblasti Aktivní politiky zam stnanosti

(doporu ení Ú adu práce k realizaci projektu)



Specifický cíl
SCLLD: 3.2. Podpora sociálního podnikání
Opat ení SCLLD: MAS-OPZ 09 Sociální podniky – neinvesti ní podpora

Popis vazby
opat ení na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

- Podpora a vytvá ení podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podnik
- Podpora sociálního za le ování osob sociáln vylou ených i sociálním

vylou ením ohrožených
- Podpora vytvá ení nových pracovních míst na lokální úrovni

Popis cíle
opat ení: - Zakládat a rozvíjet sociální podniky jako ekonomickou aktivitu p inášející

místní, sociální, ekonomický a environmentální prosp ch pro region
Popis provázanosti
navrhovaných
opat ení, a to v etn
provázanosti na
ostatní opera ní
programy

Bude dopln no

Priorizace
navrhovaných
opat ení

opat ení financovaná z alokované ástky
Vznik a rozvoj (rozší ení kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit
A) integra ní sociální podnik
- p íjemce musí napl ovat sou asn  tyto principy a charakteristiky sociálního
podnikání: Ve ejn prosp šný cíl, Sociální prosp ch, Ekonomický prosp ch,
Environmentální prosp ch, Místní prosp ch

B) environmentální sociální podnik
podmínky budou up esn ny ze strany O

Doporu ené klí ové aktivity:
- Vytvo ení a zachování pracovních míst pro cílové skupiny
- Vzd lávání zam stnanc z cílových skupin a vzd lávání ostatních

zam stnanc sociálního podniku financovaných z p ímých náklad
projektu

- Marketing sociálního podniku
- Provozování sociálního podnikání

opat ení financovaná z alokované ástky v p ípad navýšení alokace =
zásobník opat ení
Stejné typové aktivity, pouze ve v tším rozsahu

asový harmonogram
realizace opat ení ve
vazb na finan ní plán

Vyhlášení Výzev:
2017 – 100% alokace

Min./max. výše
zp sobilých výdaj

Min. 100.000,- K
Max. 2.800.000,- K

Popis možných
zam ení projekt

Bude dopln no

Podporované
cílové skupiny

Aktivita A)
- Osoby sociáln vylou ené nebo ohrožené sociálním vylou ením
- Osoby dlouhodob nezam stnané (uchaze i o zam stnání evidovaní na ÚP R
déle než 1 rok)
- Osoby opakovan nezam stnané (uchaze i o zam stnání, jejichž doba evidence
na ÚP R dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 m síc )



- Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona . 435/2004 Sb., o
zam stnanosti)
- Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opoušt jící výkon trestu odn tí svobody, a
to do 12 m síc po opušt ní výkonu trestu)
- Osoby opoušt jící institucionální za ízení (za ízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy15, a to do 12 m síc od opušt ní za ízení)
Aktivita B)
podmínky budou up esn ny ze strany O

Typy p íjemc
podpory a míra
dotace

-Obce dle zákona . 128/2000 Sb., o obcích
Pzn.: je-li jedním ze z izovatel obec, její celkový vlastnický podíl v
podniku musí být menší než 50%; je-li z izovatelem více obcí,
vlastnický podíl každé z t chto obcí musí být menší než 50 %)
-Organizace z izované obcemi p sobící v sociální oblasti
-Dobrovolné svazky obcí

95%

-Vzd lávací a poradenské instituce
-Obchodní korporace (ve ejná obchodní spole nost, komanditní spole nost,
spole nost s ru ením omezeným, akciová spole nost, evropská spole nost, evropské
hospodá ské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní
spole nost)
-OSV

85%

Absorp ní
kapacita MAS

Celková výše zp sobilých výdaj všech projekt 2016-2020:
2 106 462,- K , 2 738 400,- K  p i navýšení o 30%

Vliv opat ení na
napl ování
horizontálních
témat OPZ

Bude dopln no

Principy pro ur ení
preferen ních
kritérií

- Po et podpo ených osob z cílových skupin z regionu
- preference žadatel s podnikatelskou zkušeností (ne nutn sociální)
- žadatelé, kte í v rámci integrace projektu žádají o dotaci také v IROP



Specifický cíl
SCLLD:

1.2. Udržení nezam stnanosti na hranici celostátního pr m ru

Opat ení SCLLD:
MAS-OPZ 10 Prorodinná opat ení

Popis vazby
opat ení na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

- Podpora prorodinných opat ení obcí a dalších aktér na místní úrovni
- Podpora vytvá ení nových pracovních míst na lokální úrovni

Popis cíle
opat ení:

- Usnadnit cílovým skupinám návrat na trh práce
- Umožnit firmám a institucím nabídnout hlídání d tí pro výkon práce osob

z cílových skupin
- Zajistit vzd lávání osob zajiš ujících individuální pé i o d ti

Popis provázanosti
navrhovaných opat ení, a 
to v etn  provázanosti na 
ostatní opera ní
programy

Bude dopln no

Priorizace
navrhovaných
opat ení

opat ení financovaná z alokované ástky
A) Podpora za ízení, která doplní chyb jící kapacitu stávajících

institucionálních forem za ízení (typu školní družiny, kluby), s
možností podpory p ím stských tábor v dob školních prázdnin
Pro d ti mladšího školního v ku, zvažována možnost podpory dopravy
d tí

B) Podpora d tských skupin pro podniky i ve ejnost
- Vznik, transformace a provoz d tských skupin dle zákona . 247/2014

Sb., o poskytování služby pé e o dít v d tské skupin (transformací je
myšlen p ísp vek na úpravy za ízení, aby vyhovovalo podmínkám
zákona . 247/2014 Sb.)

- Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona

C) Individuální pé e o d ti
- Vzd lávání ch v (podpora zejména akreditovaných rekvalifikací)
- P íprava a realizace dalšího vzd lávání podle zákona . 179/2006 Sb., o

ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání (vykonání zkoušky)
Podpora pracovního uplatn ní

opat ení financovaná z alokované ástky v p ípad navýšení alokace =
zásobník opat ení

Stejné typové aktivity, pouze ve v tším rozsahu

asový
harmonogram
realizace opat ení
ve vazb na
finan ní plán

Vyhlášení Výzev:
2016 – 40% alokace
2018 – 40% alokace
2019 – 20% alokace

Min./max. výše
zp sobilých výdaj

Min.: 100.000,- K
Max.: 1.500.000,- K



Popis možných
zam ení projekt

Bude dopln no

Podporované
cílové skupiny

- zejména ženy ohrožené na trhu práce
- rodi e s malými d tmi
- osoby pe ující o jiné závislé osoby

Typy p íjemc
podpory a míra
dotace

-Nestátní neziskové organizace
-Školy a školská za ízení

100%

-Obce dle zákona . 128/2000 Sb., o obcích
-Organizace z izované obcemi p sobící v sociální oblasti
-Dobrovolné svazky obcí
- Soukromé PO s inností škol a školských za ízení

95%

-Vzd lávací a poradenské instituce
-Obchodní korporace (ve ejná obchodní spole nost, komanditní spole nost, spole nost s
ru ením omezeným, akciová spole nost, evropská spole nost, evropské hospodá ské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní spole nost)
-OSV
-Sociální podniky

85%

Absorp ní
kapacita MAS Celková výše zp sobilých výdaj všech projekt 2016-2020:

2 708 308,- K , 3 520 800,- p i navýšení o 30%

Vliv opat ení na
napl ování
horizontálních
témat OPZ

Bude dopln no

Principy pro ur ení
preferen ních
kritérií

- Preference projekt zam ených na vznik a rozvoj d tských skupin v
soukromých firmách

- pom r po tu d tí k celkovému po tu obyvatel obce
- míra zastoupení cílových skupin ve struktu e zam stnanc /obyvatel obce

Klí ový projekt MAS:
Podpora spolupráce lokálních partner  na trhu práce - podpora projekt vzájemné spolupráce
subjekt ve ejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým
skupinám osob p i uplatn ní na trhu práce, a to i s využitím nových a netradi ních metod
podporujících zam stnanost
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