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ALOKACE MAS PRO 
PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP

Váhy ukazatelů pro výpočet alokace: 

Počet obyvatel 45%, Počet obcí 45%, Rozloha 10%

Místní akční skupina 

POHODA venkova, z.s.

Sdružení SPLAV, 

z.s.

NAD ORLICÍ, 

o.p.s.

63 116 682,- Kč 64 560 397,- Kč 102 012 707,- Kč







ALOKACE MAS PRO 
PROGRAMOVÝ RÁMEC OP TAK

Váhy ukazatelů pro výpočet alokace: 

Počet obyvatel, Počet malých a středních podniků

Místní akční skupina 

POHODA venkova, z.s.

Sdružení SPLAV, 

z.s.

NAD ORLICÍ, 

o.p.s.

5 104 000,- Kč 5 400 000,- Kč 7 528 000,- Kč







OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST PLUS

Realizace aktivit prostřednictvím klíčových projektů MAS -

během období dva klíčové projekty, každý na 3 roky

Místní akční skupina 

POHODA venkova, z.s.

Sdružení SPLAV, z.s. NAD ORLICÍ, o.p.s.

Aktivity a) Komunitní pracovník – soc. 

problematika rodin mimo školu

b) Komunitní venkovské tábory

c) Dětský komunitní klub

a) Komunitní terapeutická zahrada 

Dobromysl

b) Komunitní centrum Záměl

c) Komunitní centrum Bartošovice

d) Programy Sboru jednoty 

Bratrské

e) Programy Sdružení Neratov

a) Komunitní pracovník – soc. 

problematika rodin mimo školu

b) Sociální práce na obcích

c) Komunitní venkovské tábory

Projekt č. 1 7 670 015,50,- Kč 10 264 400,- Kč 10 187 318,40,- Kč

Projekt č. 2 7 329 984,50,- Kč 4 735 600,- Kč 9 812 618,60,- Kč

CELKEM 15 000 000,- Kč 15 000 000,- Kč 20 000 000,- Kč



KOMUNITNÍ ENERGETIKA

• Komunitní energetiku má řešit novela energetického zákona, kterou předložilo MPO dne 4. listopadu 
2022 do meziresortního připomínkového řízení 

• Základem novely budou takzvaná energetická společenství, jejichž členové budou mezi sebou 
navzájem moci sdílet energii, kterou si vyrobí. Členy společenství budou moci být např. společenství 
vlastníků jednotek (SVJ), domácnosti, obce, školy, úřady nebo například celé malé podniky. 

• Hlavním účelem společenství není vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo 
sociální přínosy svým členům nebo územím, kde provozuje svou činnost. 

• Toto společenství elektřinu bude podle zákona vyrábět, spotřebovávat a sdílet. Princip zvýhodňuje 
investice do obnovitelných zdrojů, protože sdílení umožňuje osekávat nevyužité přebytky, a naopak 
minimalizovat nedostatky v síti. 

• Typickým příkladem efektivního sdílení je letní provoz veřejných škol, kdy jejich střešní solární 
elektrárny vyrábějí elektřinu, kterou však budova kvůli prázdninám nemůže spotřebovat.

• MAS má k dispozici návrh stanov na založení takového společenství a v případě zájmu v území je 
připravena založit tzv. ENERKOM.

• V roce 2023 mají vzniknout na MAS tzv. EnKoMAS, tj. energetiční koordinátoři, kteří budou informovat o 
dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor např. NZÚ 
Light a zároveň budou koordinovat činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.



NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

• nová výzva vyhlášena 14. listopadu 2022, příjem žádostí od 9. ledna 2023

• příjem žádostí elektronicky přes AIS SFŽP, potřeba zřízení elektronické identity občana a bankovní 
účet

• žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo 
invalidní důchod 3. stupně

• žadatel kdykoli v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na 
bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

• žadatel musí být vlastník/spoluvlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022

• potřeba doložení minima příloh – základem je fotodokumentace před a po realizaci opatření, 
formulář odborného posudku a konečnou zprávu o provedení opatření (ve spolupráci s MAS)

• projekty realizované od 12.9.2022, realizace možná svépomocí

• dotaci je možné obdržet zálohou před realizací projektu, na realizaci je 1 rok s možností ½ roku 
prodloužení

• výše dotace až 150 000 Kč na jeden rodinný dům, opatření lze kombinovat



NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT



DĚKUJEME ZA POZORNOST

• Ing. Tomáš Vidlák

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

www.pohodavenkova.cz

• Mgr. Petr Olšar

Sdružení SPLAV, z.s.

www.sdruzenisplav.cz

• Bc. Martina Lorencová

NAD ORLICÍ, o.p.s.

www.nadorlici.cz

Těšíme se na vzájemnou 

spolupráci! 

http://www.pohodavenkova.cz/
http://www.sdruzenisplav.cz/
http://www.nadorlici.cz/

