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REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ OBCÍ OKRESU HRADEC KRÁLOVÉ 



MAS NA ÚZEMÍ OKRESU HRADEC 
KRÁLOVÉ

 MAS Hradecký venkov

 Společná CIDLINA

 MAS Nad Orlicí 





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.

180 schválených standardizovaných MAS v ČR:
3 nové MAS 
• 92,7 % území ČR pokryto CLLD 21+ 
• žije zde cca 60,4 % obyvatel ČR 
• počet obcí pokrytých CLLD – 6004



SCLLD pro programové období
2021–2027



Akční plán SCLLD 
(rámec, šablona OP)

Po schválení koncepční části bude možné
připravovat a podávat programové rámce pro
jednotlivé operační programy.

Programový rámec specifikuje oblasti pro žadatele
financovatelné z konkrétního dotačního programu.



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
Kategorie regionů / 
Spolufinancování EU

2014 - 2020 2021 – 2027 (individuální 
projekty)

2021 – 2027 CLLD

Více rozvinuté regiony Praha 50% 40% -

Přechodové regiony (nové) 
Střední Čechy – Středočeský kraj 
Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský 
kraj Jihovýchod – Jihomoravský 
kraj, Kraj Vysočina

85% 70% 80%

Méně rozvinuté regiony 
Severozápad – Ústecký a 
Karlovarský kraj Severovýchod –
Pardubický, Liberecký a 
Královéhradecký kraj
Moravskoslezsko –
Moravskoslezský kraj Střední 
Morava – Olomoucký a Zlínský 
kraj

85% 85% 95%



Nová témata v IROP 

Regenerace veřejných 
prostranství obcí a 

měst 

Veřejná infrastruktura 
pro cestovní ruch 

Jiné dílčí aktivity např. 
ve zdravotnictví 

Širší možnosti pro 
CLLD



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)

Co v IROP nebude 



Návrh aktivit
IROP pro CLLD 
2021 - 2027



Doprava 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 
dopravu 

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

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

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



Revitalizace veřejných prostranství

Příklad:
Revitalizace náměstí (parků, návsí apod.) vč. výměny nevhodného povrchu za
povrch umožňující vsakování vody, výsadby stromů, lampy veřejného osvětlení
s prvky SMART řešení, zaměření na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou
složku

Z IROP nebudou podporovány projekty izolovaně řešící pouze vegetaci nebo
srážkovou vodu (doména OPŽP)

Revitalizace veřejných prostranství stavby krajinářské architektury s budováním
zelené infrastruktury měst a obcí



Hasiči
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární
ochrany II, III,a V

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



Vzdělávání
Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské
skupiny (jesle)

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

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

Příklady: Přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor školní družiny, rozvod a
zabezpečení internetu v budově školy, sportovní hřiště

Neúplná škola je základní škola s méně než devíti povinnými ročníky, která vzniká na
základě výjimky MŠMT



Sociální služby

Infrastruktura pro sociální 
služby Infrastruktura 

sociálních služeb 
poskytovaných podle 

zákona č. 108/2006 Sb. 

Příklad: Nákup 
automobilů pro terénní 

sociální služby



Kultura

Revitalizace kulturních památek

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

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

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



Knihovny

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Příklady: 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.

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

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


Cestovní ruch

Veřejná infrastruktura cestovního ruchu 

Příklady: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, 
parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu), 
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 

Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území národní kategorie a I. zóny CHKO



PROGRAM 
ROZVOJE 
VENKOVA

V současné době je tzv. přechodné období, navýšení 
alokace o 6 180 000,- Kč

Pro rok 2022 plán výzev MAS Hradecký venkov:

Fiche č. 8 Zemědělci čl. 17, odst. 1, písmeno a)
4 000 000,- Kč

Fiche č. 10 Nezemědělské aktivity čl. 19, odst. 1, písmeno b)
2 000 000,- Kč

Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa čl. 25 
500 000,- Kč



OP Z+
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.



Alokace pro MAS
 Alokace pro CLLD v OPZ+ (1,7 mld. Kč)

 Maximální alokace pro naší MAS (dle počtu obyvatel) - 15 mil. Kč

 Alokace rozdělena na 2 samostatné projekty

Podporované CS
 Rodiny s dětmi (děti a dospívající)

 Osoby v posproduktivním věku a senioři

 Osoby pečující o jiné závislé osoby

 Osoby se zdravotním znevýhodněním

 Osoby s nízkou sociální úrovní a vysokou mírou izolace

 Osoby ohrožené předlužeností



OP TAK
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s důrazem 
na průmysl

Příklad: digitalizace a automatizace, znalostní ekonomika a
vyšší přidaná hodnota, inovativnost MSP, posun k
nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství

Podpora bude realizována v režimu CLLD se zapojením MAS,
a to zejména s cílem identifikovat lokální problémy a
umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především
pro MAS na venkově a zároveň s cílem oslovit prvožadatele.



OP Životní
prostředí

Podmínky čerpání z OP Životní prostředí jsou 
stále v jednání



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jana Štěpánková

vedoucí realizace SCLLD

mas@hradeckyvenkov.cz

mailto:mas@hradeckyvenkov.cz
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