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MAS na území Trutnovska

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (25 obcí)
Sídlo: Pod Městem 624, 54232 Úpice
IČ: 27511227
Web: www.kjh.cz

MAS Královédvorsko, z.s. (12 obcí)
Sídlo: náměstí Václava Hanky 828, 54401 Dvůr Králové n/L
IČ: 01365525
Web: www.maskd.cz

MAS Krkonoše, z.s. (26 obcí)
Sídlo: Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov
IČ: 27005844
Web: www.maskrkonose.cz







Výzvy MAS 2014-2020
Uvedené alokace byly přiděleny pro MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.:

Integrovaný operační program – příspěvek EU 28,8 mil. Kč, 8 výzev
Opatření: Infrastruktura vzdělávání; Ochrana životů, zdraví a majetku; Zvýšení kapacity a kvality 
sociálních služeb; Bezpečnost a udržitelnost dopravy

Operační program zaměstnanost – příspěvek EU 10,2 mil. Kč, 3 výzvy
Opatření: Prorodinná opatření; Zaměstnanost; Sociální služby a sociální začleňování (nevyužito)

Program rozvoje venkova – příspěvek EU 17 mil. Kč, 4 výzvy
Opatření: Investice do zemědělských podniků; Lesnická infrastruktura (nevyužito); Zemědělská 
infrastruktura (nevyužito); Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností; 
Neproduktivní investice v lesích; Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
produktů a uvádění na trh; Spolupráce MAS (nevyužito); Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech (Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky)

Celkem podpora EU činí 56 114 879,- Kč. 



Operační program Opatření SCLLD
Alokace na 
opatření

Celková podpora ve 
schválených 
projektech

Počet 
podpořených 
projektů

Procento 
čerpání

Zbývající 
alokace

INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ 10258911,96 10258911,96 6 100,00% 0,00
BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY 13069622,09 12763462,73 5 97,66% 306159,36
OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU 4478053,95 4478053,95 4 100,00% 0,00
ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1000000,00 999999,45 1 100,00% 0,55

IROP CELKEM 28806588,00 28500428,09 16 98,94% 306159,91
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 0,00 0,00 0 0,00% 0,00
PRORODINNÁ OPATŘENÍ 489179,25 489179,25 1 100,00% 0,00
ZAMĚSTNANOST 9775811,75 9762535,92 10 99,86% 13275,83

OPZ CELKEM 10264991,00 10251715,17 11 99,87% 13275,83
F1 - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 2032560,00 2014680,00 3 99,12% 17880,00
F2 - LESNICKÁ INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 0 0,00% 0,00
F3 - ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUTKTURA 0,00 0,00 0 0,00% 0,00
F4 - PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ 
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 2595342,00 2595342,00 2 100,00% 0,00
F5 - NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 4000000,00 3998260,00 3 99,96% 1740,00
F6 - INVESTICE DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ 
LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA 
TRH 1000000,00 848600,00 3 84,86% 151400,00
F7 - SPOLUPRÁCE MAS 0,00 0,00 0 0,00% 0,00

F8 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH 
OBLASTECH 7415398,00 6392262,00 6 86,20% 1023136,00

PRV CELKEM 17043300,00 15849144,00 17 92,99% 1194156,00
SCLLD CELKEM 56114879,00 54601287,26 44 97,30% 1513591,74

Realizace Integrované Strategie MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. - stav k 30.9.2021

IROP

OPZ

PRV



Příklady podpořených projektů



SCLLD pro programové období 2021–2027



Kontrola dodržování 
standardů MAS (Standardizace)
Soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení MAS 

• MAS a partneři MAS, 
• orgány MAS, 
• území působnosti MAS, 
• institucionalizace MAS, 
• kancelář MAS.

Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím, a 
aby všechny činnosti MAS byly transparentní a nediskriminační. 

Všechny tři MAS v okresu Trutnov splnily požadavky MMR ČR a mohou 
implementovat SCLLD 21+ 



Strategie CLLD
1. Koncepční část 
• Analýza rozvojových potřeb a potenciálu
• Strategický rámec (vize, cíle, opatření)
• Atd.
Příjem žádostí 1. 6. – 31. 8. 2021 (podáno 180 SCLLD)
Hodnotí MMR ČR – všechny tři MAS z okresu Trutnov splnily podmínky

2. Akční plány SCLLD (= programové rámce)
• Jednotlivá opatření/fiche 
• Finanční plán 
• Plán indikátorů
Příjem žádostí - ???
Hodnotí řídící orgán každého OP nezávisle na sobě.





Komunitně vedený místní rozvoj 
v operačních programech 

2021–2027



IROP a CLLD v IROP

Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy  
Priorita 2 Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, 
ochrana obyvatelstva 
Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury  
Priorita 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury a rozvoj 
kulturního dědictví
Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj 



Nové míry spolufinancování



Nová témata v IROP



Co v IROP nebude

• Zateplování bytových domů (MŽP – Nová
Zelená úsporám)

• Územní plánování (národní dotace + OPŽP)
• Komunitní centra (Společná zemědělská

politika)
• Sociální podnikání (OPZ+)
• Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)



Návrh aktivit IROP 
pro CLLD 2021 - 2027



Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

• výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase
nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;

• zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami
komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících
dopravu v nehodových lokalitách;

• doplňková aktivita: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy
nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace,
rekonstrukce místních komunikací

Příklad: Přestavba nehodové křižovatky s bezpečnými koridory pro pěší a
cyklisty



Doprava

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro
cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo
napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné
infrastruktury;

• realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených
komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

Příklad: Cyklostezka mezi 2 obcemi/městy, mobiliář u existující
cyklostezky



Revitalizace veřejných prostranství

• ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na
zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a
technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území
nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a
obcí;

• revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
• revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.
Příklad: Revitalizace náměstí vč. výměny nevhodného povrchu za povrch
umožňující vsakování vody, výsadby stromů, lampy veřejného osvětlení s
prvky SMART řešení
KLÍČOVÝ PARAMETR - Soulad s územní studií veřejného prostranství.
Z IROP nebudou podporovány projekty izolovaně řešící pouze vegetaci
nebo srážkovou vodu (doména OPŽP)



• výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků
požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

Zbrojnice
Příklad: Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Technika
Příklady: Souprava prostředků pro odstraňování spadlých stromů, cisterna na pitnou vodu
Umělé zdroje požární vody
Příklady: Revitalizace požární vodní nádrže, nová požární vodní nádrž

KLÍČOVÉ PARAMETRY
• Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR • Normativ vybavení pro výkon činností
HZS ČR a jednotek SDH obcí • U nádrže budou muset být dodrženy podmínky např. ve vlastnictví
obce, zajištěný průtok a odtok povrchové vody atd.

Podpora jednotek sboru dobrovolných 
hasičů JPO II, III a V 



• navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
• zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění
hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí;

• vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Příklady: Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela
fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice, přístavba nebo
novostavba mateřské školy

Rekonstrukce infrastruktury mateřských 
škol a zařízení péče o děti typu dětské 
skupiny 



• odborné učebny ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s
digitálními technologiemi;

• vnitřní konektivita škol;
• zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

(např. klidové zóny, reedukační učebny);
• zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol (např. kabinety)
• vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ (např. veřejně přístupné prostory pro

sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti
• zázemí pro školní družiny a školní kluby
• rekonstrukce učeben neúplných škol;
• doplňková aktivita: doprovodná infrastruktura zázemí školy.
Příklady: Přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor školní družiny, rozvod a
zabezpečení internetu v budově školy, sportovní hřiště
Definice: Neúplná škola je základní škola s méně než devíti povinnými ročníky, která vzniká na základě
výjimky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
KLÍČOVÝ PARAMETR • Soulad s akčním plánem rozvoje vzdělávání

Infrastruktura základních škol ve vazbě 
na odborné učebny a rekonstrukce 
učeben neúplných škol



• infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních 
službách 

• Příklad: Nákup automobilů pro terénní sociální služby

KLÍČOVÝ PARAMETR: Projekt pobytové sociální služby je v souladu s materiálně 
technickým standardem MPSV (důraz na princip „independent living“)

Infrastruktura pro sociální služby



• revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, 
návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a 
restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parky u památek; 

• doplňková aktivita: parkoviště u památek. 

• Příklady: revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, 
návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a 
restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů 

• KLÍČOVÉ PARAMETRY • Památka musí být po realizaci projektu zpřístupněna 
veřejnosti • Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako 
kulturní památka

Revitalizace kulturních památek 



• revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická 
centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a 
restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek 

• Příklady: revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, 
návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a 
restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek 

Revitalizace a vybavení městských a 
obecních muzeí



• výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení 
pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven. 

• Definice: Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná 
příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 
hodin týdně. 

• KLÍČOVÝ PARAMETR • Seznam profesionálních knihoven (NK)
• http://nsmascr.cz/aktuality/2021/seznam-profesionalnich-knihoven/

Rekonstrukce a vybavení obecních 
profesionálních knihoven 

http://nsmascr.cz/aktuality/2021/seznam-profesionalnich-knihoven/


• doprovodná infrastruktura cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení); 
• budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě 

značení; 
• propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a 

obcí; 
• rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center; 
• o doplňková aktivita: parkoviště. 
• Příklady: odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro 

vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu),
• Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území národní kategorie (národní parky 

(NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní 
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP) a I. zóny 
CHKO

Cestovní ruch



• Míra dotace EU – 95% 
• Jiná role MAS, nebudeme hodnotit, ale více 

animovat a spolupracovat s žadateli
• CRR mělo hlavně kontrolní funkci
• První výzva – nejdříve v 2. pololetí 2022  
• Způsobilost výdajů od 1.1.2021 – projekt nesmí být 

ukončen

Shrnutí





Strategický plán SZP
(Společná zemědělská politika) 

pro CLLD 2021 - 2027



Přechodné období Programu rozvoje venkova (PRV): 
• Navýšení alokace MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. o 5 000 300 Kč 
• Splnění podmínky čerpání k 30.4.2022 (70 % alokace) 
• Výzvy cca léto 2022

Strategický plán SZP na období 2023-2027 
Návrh SP SZP – připomínkování MZe, předložení EK do konce 2021
• aktivity navazující na aktivity podporované a využívané ve stávajícím období
• některé aktivity pouze přes MAS
• jednání s ostatními programy kvůli nastavení rozhraní

Strategický plán SZP 2023-27



Návrh aktivit OP Z+
(Operační program Zaměstnanost+)

pro CLLD 2021 - 2027



Cíl: podpora a řešení problémů sociálně znevýhodněných obyvatel venkova

• intervence směřují do oblasti soc. začleňování, zaměstnanosti a posilování 
rodinných vazeb (realizace v přirozeném prostředí těchto osob) 

• využití přístupů a nástrojů specifických pro venkovské prostředí s důrazem na 
aktivní zapojování a participace členů místních komunit, posilování a rozvoj 
místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov

• intervence vedeny s cílem posílit soběstačnost venkova, zapojit místní aktéry 
do pomoci potřebným CS, zlepšit kvalitu života na venkově

Podporované aktivity v OPZ+



• aktivizace, participace, zapojování se do života v obci/ komunitě; komunitní (soc.) 
práce, komunitní centra 

• sociální práce na obcích
• svépomoc, vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, 

dobrovolnictví, mezigenerační výměna a výpomoc
• sdílená a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče 
• sdílení (pracovníků, prostor, vybavení, pomůcek), flexibilní formy zaměstnávání, 

pracovní mentoring, lokální aktivizační tréninková pracovní místa a stáže u 
zaměstnavatelů, prostupné zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání, 
podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku

• podpora rodiny a rodinných vazeb, vrstevnická výpomoc a peer programy, komunitní 
venkovské tábory, dětské kluby, slaďování péče o děti a seniory s prací, participace a 
zapojování seniorů, mezigenerační dialog a soužití

• vzdělávací a osvětové aktivity

Příklady Podporovaných aktivit v OPZ+



• rodiny s dětmi (děti a dospívající)
• dospělí se zdravotním či soc. znevýhodněním
• osoby v postproduktivním věku a senioři
• pečující osoby
• osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
• osoby s nízkou soc. úrovní a s vysokou mírou izolace 
• nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce 
• odborní pracovníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a 

podnikatelů

Podporované cílové skupiny



 MAS bude žadatelem a nositelem celého projektu na všechna vybraná 
opatření – „klíčový projekt“ MAS

 MAS tedy nebude vyhlašovat výzvy, ani hodnotit, ale sama podá žádost o 
podporu

 Na celé období bude možné podat dva projekty

 Alokace pro MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – 15 000 000,- Kč

(50 – 70 % alokace na první projekt, zbylá alokace na projekt druhý –
návazný)
 Výzva pro podání žádosti o podporu na první projekt by měla být ve III.Q. 

2022, na druhý projekt II.Q. 2025

Charakter projektů OPZ+



Návrh aktivit OP TAK
(Operační program Technologie a 

aplikace pro konkurenceschopnost) 
pro CLLD 2021 - 2027



• Podpora malých a středních podniků přes MAS
• Důraz na Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je 

označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby 
a změn na trhu práce, které s sebou přinese)

• Tj. na digitalizaci a automatizaci, znalostní ekonomiku a vyšší přidanou 
hodnotu, inovativnost MSP, posun k nízkouhlíkovému a oběhovému 
hospodářství

OP TAK



• Zapojení MAS bude spíše animační a konzultační, s cílem identifikovat lokální 
problémy a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro 
MAS na venkově a zároveň s cílem oslovit prvožadatele.

• „Rychlé jednoduché čerpání“ - 50% dotace (200 tis. – 1 mil. Kč), v režimu de 
minimis, bez VŘ, jednoetapové projekty

• Předložení akčního plánu MASkou 1.Q.2022

• Předpoklad 1. výzev 3.Q.2022 

MAS v OP TAK



• technologická inovace podniků (stroje pro výrobu i služby).

• energetické úspory v podnikatelském sektoru (regulace otopné soustavy, 
udržitelné a nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, 
kombinovaná výroba tepla a el. energie, FTE, energetické úspory v osvětlení a 
výrobních zařízeních).

• automatizace, robotizace a inovace podnikatelských procesů (nejen 
výrobních).

• SW inovace v podnicích (eshop, automatizace oběhu účetních dokladů, 
přechod do cloudu, cloudové simulace, SW bezpečnost).

• elektromobilita včetně vodíkového pohonu a plug-in hybridních aut.

Podporované aktivity



Návrh aktivit OP ŽP
(Operační program Životní prostředí) 

pro CLLD 2021 - 2027



Pro MAS pouze podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí 
skleníkových plynů.
Aktivity zaměřeny na:
• snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, tedy 

především zateplení fasády a střechy, výměna oken a dveří
• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, např. výměna 

zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody
• výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo 

plusové budovy.

V rámci cíle realizovat komplexní projekty budou jako doprovodné aktivity podporovány i 
opatření sledující:
• zlepšení kvality vnitřního prostředí budov, např. nucené větrání a rekuperace
• zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu, např. zelené střechy, 

zelené fasády, využití zadržené srážkové vody v budově (splachování).

OP ŽP



Děkujeme za pozornost
Hana Bryknarová

bryknarova@kjh.cz
731 543 676

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
balcar@kjh.cz
777 851 871
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