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Vaše logo nebo název

• IROP

• OPTAK

• OPŽP

• SZP

• OPZ+

• ENERGETIKA

• NZÚ Light

Program
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Vaše logo nebo název

1. Průběžná výzva ŘO

2. Kolová výzva MAS (termín, podporované oblasti, alokace, preferenční 
kritéria)

3. Žadatelé budou předkládat projektové záměry

4. Výběrový orgán posoudí projektové záměry 

5. Rozhodovací orgán dle doporučení výběrového orgánu udělí či neudělí 
„Soulad se SCLLD“ (dle splnění preferenčních kritérií a dle alokace výzvy 
MAS)

6. Pomoc žadatelům dopracovat projektové záměry

7. Podání projektové žádosti do ISKP21+

8. Kontrola projektu ŘO

Systém dotační podpory přes MAS – IROP 2, (OPTAK)
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Vaše logo nebo název

• Nová témata
• Veřejná prostranství

• Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

• Muzea

• Knihovny

• Co v IROP nebude

• Zateplování bytových domů – Nová zelená úsporám

• Územní plánování – národní dotace + OPŽP

• Komunitní centra – SZP

• Sociální podnikání – OPZ+ 

Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2)
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Vaše logo nebo název

• 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 s instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
• Doprovodná část projektu – pro zvýšení bezpečnosti nezbytné přímo související 

stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací

• Kritéria přijatelnosti:
• U projektu byl proveden audit bezpečnostní pozemní komunikace prokazující jeho 

příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy (projekty nad 3 mil. Kč způsobilých výdajů)
• Intenzita motorové dopravy v místě realizace přesahuje 500 vozidel denně

IROP 2 - DOPRAVA
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Vaše logo nebo název

• 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

• Kritéria přijatelnosti:
• Komunikace pro cyklisty svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou motorové 

dopravy vyšší než 500 vozidel/den nebo 

• Je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 250 obsazenými 
pracovními místy nebo

• Je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 2 000 obyvateli nebo

• Se přímo napojuje alespoň na jednu stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty

• Realizací doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazené komunikaci pro cyklisty je dotčena 
stávající vyhrazená komunikace pro cyklisty s intenzitou cyklistické dopravy přesahující 220 cyklistů 
v běžný pracovní den

IROP 2 - DOPRAVA
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Vaše logo nebo název

• Veřejná prostranství (zelená infrastruktura)
• Komplexní projekty zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou 

infrastrukturu (modrou i zelenou složku), rozvoj ekosystémových služeb měst a obcí
• Revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
• Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
• Implementace SC 2.2 Zelená infrastruktura prostřednictvím MAS (projekty obcí do 25 tis. ob)

• Kritéria přijatelnosti
• Realizace projektu ve veřejném prostranství či vznik veřejného prostranství podle zákona o 

obcích (§34 zákona 128/2000 Sb.)
• Realizace projektu v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách v souladu s platným 

územním plánem
• Projekt byl projednán s občany
• Projekt je uceleným řešením zelené infrastruktury a souvisejících opatření ve veřejném 

prostranství (neřešit izolovaně pouze vegetaci či vodní toky/plochy)
• Součástí projektu není výsadba stanovištně nevhodných nebo invazivních dřevin
• Dopravní infrastruktura s výjimkou vyhrazených komunikací pro pěší, na kterou jsou vyčleněny 

způsobilé výdaje projektu, zaujímá max. 40 % rozlohy veřejného prostranství

IROP 2 – REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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Vaše logo nebo název

• Navýšení kapacit MŠ v územní 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 (rekonstrukce MŠ takovým způsobem, aby nemusela fungovat 
na základě výjimky KHS)

• Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

• Kritéria přijatelnosti:
• Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR a s Místním akčním plánem vzdělávání

• Navýšení kapacity dětské skupiny min. o 10 míst nebo vznik nové s kapacitou min. 13 míst

• Navýšení kapacity MŠ min. o 10 míst nebo vznik nové s kapacitou min. 13 míst

• U navýšení kapacity MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku

• Bezbariérovost

• Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace minimálně 2 roky před podáním žádosti o podporu nepřetržitě 
vykonávají prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty

• Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, je 
zapsán v Rejstříku škol a datum zahájení činnosti je minimálně 2 roky před podáním žádosti o podporu

IROP 2 – VZDĚLÁVÁNÍ - MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
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Vaše logo nebo název

• Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
• Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi

• Vnitřní konektivita škol

• Školní družiny a školní kluby

• Učebny neúplných škol v neúplných školách (neúplná škola = škola, která nemá všechny 
ročníky)

• Doprovodná část projektu – budování a modernizace zázemí:
• Doprovodné infrastruktury školy

• Poradenských pracovišť (klidové zóny, reedukační učebny)

• Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. 
kabinety)

• Vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi, sloužící po vyučování 
jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

IROP 2 – VZDĚLÁVÁNÍ
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Vaše logo nebo název

• Kritéria přijatelnosti:
• Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání

• Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR

• Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace minimálně 2 roky před podáním žádosti 
o podporu nepřetržitě vykonávají prospěnou činnost v oblasti vzdělávání, školení a 
osvěty

• Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní právnické osoby, vykonávající činnost 
škol a školských zařízení, je zapsán v Rejstříku škol a datum zahájení činnosti je 
minimálně 2 roky před podáním žádosti o podporu

• Bezbariérovost

IROP 2 – VZDĚLÁVÁNÍ
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Vaše logo nebo název

• Infrastruktura pro sociální služby
• Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.

• Kritéria přijatelnosti:
• Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování nebo Plánem 

sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb

• K projektu doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal výše uvedený plán

IROP 2 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Vaše logo nebo název

• Revitalizace kulturních památek
• Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická 

centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence 
a dokumentace mobiliárních fondů

• Doprovodná část projektu – parkoviště u památek

• Kritéria přijatelnosti:
• Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako kulturní 

památka

• V projektu je uvedena vazba na Státní kulturní politiku

• Památka bude zpřístupněna veřejnosti

• Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné

• Projekt není zaměřen na podporu komerčních zařízení

IROP 2 – KULTURA
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Vaše logo nebo název

• Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
• Revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, 

edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a 
dokumentace muzejních sbírek

• Doprovodná část projektu – parkoviště u památek

• Kritéria přijatelnosti:
• Muzeum je zřizováno obcí

• Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

• V projektu je uvedena vazba na Státní kulturní politiku

• Žadatel zpracuje plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části

• Projekt vychází z rozvojového dokumentu muzea

• Výstupy projektu jsou bezbariérově dostupné

IROP 2 – KULTURA
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Vaše logo nebo název

• Revitalizace a vybavení obecních profesionálních knihoven
• Výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro 

digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven

• Kritéria přijatelnosti:
• Projekt je zaměřen na obecní profesionální knihovnu (jedná se o základní knihovnu 

provozovanou příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 
15 hodin týdně)

• V projektu je uvedena vazba na Koncepci rozvoje knihoven v ČR

• Výstupy projektu jsou bezbariérově dostupné

IROP 2 – KULTURA
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Vaše logo nebo název

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
• Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. parkoviště, 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 informačních center

• Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu

• Parkoviště u atraktivit CR

• Kritéria přijatelnosti:
• V projektu je uvedena vazba na Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR

• Parkoviště u destinace cestovního ruchu je navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu 
nebo naučnou stezku

• Projekt přispěje k rozprostření návštěvnosti daného území

• V případě nových značených turistických tras nutná spolupráce s Klubem českých turistů

• Doprovodná infrastruktura je v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit CR

• Projekt zajišťuje v rámci terénních dispozic přístupnost pro nejširší skupiny obyvatel

IROP 2 – CESTOVNÍ RUCH
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Vaše logo nebo název

• Podpora JSDH kategorie JPO II, III a V
• Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků 

požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

• Kritéria přijatelnosti
• V projektu je uvedena vazba na konkrétní kapitolu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2025
• V projektu je uvedena vazba na konkrétní kapitolu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 

podmínkách ČR
• Doložení Stanoviska HZS ČR, které obsahuje souhlas s realizací projektu
• Projekt je v souladu s Parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení pro 

výkon činností jednotek SDH obcí (materiálně technické vybavení)
• Projekt je zaměřen na umělou vodní nádrž podle normy ČSN 75 2411 a požární nádrž je ve 

vlastnictví obce

IROP 2 – PODPORA JEDNOTEK SDH
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Vaše logo nebo název

• Předběžné limity a omezení - TECHNIKA

IROP 2 – PODPORA JEDNOTEK SDH
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Vaše logo nebo název

• Komunitní sociální práce
• Zvýšení povědomí o službách péče o člověka

• Zvýšení míry spolupráce služeb péče o člověka a obcí

• Zvýšení povědomí o problémech a potřebách znevýhodněných osob

• Zprostředkování pomoci znevýhodněným osobám

• Zapojení komunity do řešení problémů a potřeb znevýhodněných osob

• Zvýšení schopnosti znevýhodněných osob a komunity jako celku řešit své problémy a potřeby

• Komunitní tábory
• Sladění profesního a rodinného života – dostupnost táborů i pro nízkopříjmové osoby

• Zvýšení míry zapojování dětí ze sociálně slabších rodin do kolektivu

OP Zaměstnanost+
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Vaše logo nebo název

Dotace skrze Společnou zemědělskou politiku (SZP)
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• Zaměření:

• Nezemědělské podnikání

• Zemědělské podnikání a zemědělská infrastruktura

• Zpracování produktů a jejich uvádění na trh

• Podnikání v lesnictví a lesnické aktivity

• Občanská vybavenost

• Projekty spolupráce

• První výzvy – předpoklad 2024

➢ Sledovat webové stránky MAS / Facebookový profil

➢ Informovat MAS o vašich záměrech, konzultovat projekty



Vaše logo nebo název

• 30 mil. Kč pro Královéhradecký kraj → 2 projekty

• Komplexní projekty!

1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

2. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

3. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

4. Výstavba a rekonstrukce OZE pro veřejné budovy

OP Životní prostředí
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Vaše logo nebo název

OP Technologie a konkurenceschopnost (OP TAK)
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• Pro malé a střední podnikatele (MSP)

• Zaměření:
• Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury
• pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP 

a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a 
automatizaci výroby a zefektivnění poskytovaných služeb

• Projekty od 400 tis. do 2 mil. Kč

• Režim de minimis

• Míra dotace 50 %

• Jednoetapové projekty 



Vaše logo nebo název

Regiony sobě
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• Kampaň, jejímž hlavním cílem je propojit lokální 
nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s 
turisty.

➢ Vytvoření databáze toho nejkvalitnějšího, co 
české regiony nabízí a co je třeba zachovat a 
podporovat

➢ Propagace drobných regionálních producentů a 
poskytovatelů služeb

• Kampaní pomáháme, aby naše venkovské regiony 
byly více odolné, soběstačné, tedy méně závislé a 
tím snad i více svobodné



Vaše logo nebo název

• Energetická transformace
• Digitalizace, dekarbonizace, 

decentralizace, demokratizace

• Sdílení vyrobené energie 
• Levněji nakoupím, když potřebuji

• Dráž prodám, když mám přebytky

• Investiční příležitosti

➢Zvýšení konkurenceschopnosti

➢Obrana proti vnějším vlivům, soběstačnost

Komunitní energetika
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Vaše logo nebo název

• Určená pro vlastníky rodinných domů, kteří mohou 
být postiženi energetickou chudobou

• Nově chystaná výzva

• Až 150 tis. Kč na jeden rodinný dům (platba ex ante)
• Zateplení půdy

• Zateplení podlahy mezi suterénem

• Oprava střechy

• Okna 

• Zjednodušená administrace s minimem dokládaných 
příloh (fotka před a fotka po)

• 1 rok na realizaci

• Nutnost elektronické identity

Nová zelená úsporám Light
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Děkuji za pozornost
Ing. Mgr. Pavel Rejchrt

člen výboru Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje

tel. 775 044 622, E-mail: rejchrt@mas-stolovehory.cz

www.mas-stolovehory.cz

https://www.facebook.com/masstolovehory/

http://www.mas-stolovehory.cz/
https://www.facebook.com/masstolovehory/

