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MAS
• nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské 

sféry a veřejné správy

• hlavní cíl: zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech

• jeden z nástrojů získávání a rozdělování dotačních prostředků – z EU a z národních 
zdrojů

• pracují metodou  LEADER a formou komunitně vedeného místního rozvoje – mezi 
základní principy patří rozvoj regionů na plánech a strategií tvořených zdola, 
partnerství, podpora chytrých a inovativních nápadů

• LEADER = propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku



MAS
• v EU je jich přes 3 130
• v ČR – 180 (stav k 30.4.2021)
• jedna MAS – území 10 000 – 100 000 obyvatel (města max. 25 000 

obyvatel)
• jedna obec smí být v územní působnosti pouze jedné MAS
• MAS se sdružují – v rámci krajů (krajské sdružení ), na národní úrovní 

– NS MAS (hájí společné zájmy MAS ve vztahu k národním orgánům, 
zastupuje je na národní i mezinárodní úrovni).







15 MAS, z toho 3 zasahují do vedlejšího kraje (rozlohy 5 151 km2, 495 736 
obyvatel
byly v programovém období 2014 - 2020 schválené k financování  
čerpání ze 3 – 4 operačních programů (IROP, PRV, OPZ, OPŽP)
Alokace 1 231,9 mil. Kč (55 mil – 106 mil/MAS)

Programové období 2021 – 2027
- všechny MAS prošly standardizací – kontrolou dodržování standardů MAS
- všechny mají schválené koncepční části Strategií CLLD na období 2021_2027 

pro svá území 
čeká je zpracování akčních plánů pro – IROP, PRV, OP Z, OPŽP a OP TAK



Zrealizované projekty – MAS Brána do Českého ráje, z.s.
IROP
1. Bezpečná doprava 7 projektů – 14,32 mil. Kč
2. Podpora vzdělávání 17 projektů – 12,4 mil. Kč
3. Podpora hasičů 7 projektů – 13 mil. Kč
4. Investice do sociálních služeb – 3 projekty 6,7 mil. Kč
OPZ
5. Podpora sociálních služeb – 1 projekt – 2,6 mil Kč
6. Zaměstnanost – 2 projekty – 3,6 mil. Kč
7. Prorodinné opatření – 4 projekty – 3 mil. Kč
PRV
8. Podpora zemědělských podniků 26 projektů – 9,08 mil. Kč
9. Podpora zpracování zemědělské produkce 4 projekty – 0.99 mil. Kč
10. Podpora podnikání na venkově  -15 projektů, 8,8 mil. Kč, dotace 3,2
11. Neproduktivní investice v lesích 3 projekty – 1,74 mil Kč
12. Pozemkové úpravy 2 projekty 2 projekty – 4,05 mil. Kč
17. Podpora venkovských oblastí (veřejná prostranství, MŠ, ZŠ, spolková činnost) 15 projektů -5,86 mil Kč
OPŽP
14. Podpora ÚSES – 0 projektů
15. Podpora protierozních opatření – 0 projektů
16. Podpora sídelní zeleně 4 projekty – 3,99 mil Kč



IROP 2021 – 2027

Výzva pro MAS pro předkládání PR – 5.10.2022 – 28.12.2023
Komunitně vedená místní rozvoj – 8 mld. Kč - alokace pro MAS ČR
Alokace pro MASky KHK: 932 mil. Kč  (počet obyvatel, rozloha, počet obcí)

(rozdíly mezi MAS: 29 – 102 mil Kč

MAS Brána do Českého ráje – 84 mil Kč CZV – dotace 95 %  
Otevřené zahrady Jičínska – 64 mil Kč 
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj – 58 mil. Kč 
Podchlumí – 61 mil Kč

Hl. cíl: vyvážený udržitelný rozvoj venkovských oblastí, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských 
oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkova do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického 
potenciálu, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury

POZOR
jednotlivé MAS si  stanoví podporované oblasti a aktivity, stejně tak subjekty, které budou příjemci v tomto 
specifickém cíli  (mohou zužovat)
- ne všechny MAS budou vše podporovat



Podporované aktivity:
• infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
• infrastruktura pro cyklistickou dopravu;
• revitalizace veřejných prostranství;
• podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;
• infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
• infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben 
neúplných škol;
• infrastruktura pro sociální služby;
• revitalizace kulturních památek;
• revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
• rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;
• veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.



OPZ +

Předkládání PR       - 15.12.2022

Alokace není pro všechny MAS – soutěž
MAS Brána do Českého ráje – předložila  projekt Komunitní aktivity na území MAS Brána do 
Českého ráje za 11 mil., realizace 2023 - 25
- po hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
- věcné hodnocení – má být do konec roku 2022



OP SZP

dříve PRV
Příjem projektů na SZIF až v roce 2024
Rok 2022 – 23 – „přechodné období“ – MAS mohou rozdělovat část nové alokace dle 
stávajících Pravidel PRV

Podporované aktivity:
• nezemědělské podnikání
• zemědělské podnikání a zemědělská infrastruktura
• zpracování produktů a jejich uvádění na trh
• podnikání v lesnictví a lesnické aktivity
• občanská vybavenost
• projekty spolupráce MAS



OPŽP

• podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
• veřejné budovy a veřejná infrastruktura
• vzhledem k alokaci a předpokládané povaze projektů považuje ŘO
OPŽP za ideální realizaci kolem 20 projektů na území MAS v rámci celé ČR

V KS KHK budou podpořeny 2 projekty, které členové KS vyberou



OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

1. polovina alokace (500 mil. Kč) dle počtu podnikatelských subjektů s 1-249 zaměstnanci, min. však 1.000.000 Kč na 
MAS

• tj. možnost zapojení všech 180 MAS
• 2. polovina alokace pouze těm MAS, které budou čerpat

Pro malé a střední podniky
podporované aktivity:
• robotizace, automatizace, digitalizace
• web, cloud, on-line prvky
• komunikační infrastruktura, výpočetní technika
• integraci

- 400 tis. - 2 mil. Kč /projekt
- režim de-minimis

- míra podpory 50 % uznatelných nákladů
- pouze jednoetapové projekty



NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
LIGHT

• určená pro vlastníky rodinných domů, kteří mohou být postiženy energetickou chudobou
• nově chystaná výzva
• až 150 000,- na jeden rodinný dům
• jednoduchá administrace s minimem dokládaných příloh



Děkuji za pozornost.

• MAS Brána do Českého ráje: https://masbcr.cz/

• Otevřené zahrady Jičínska: https://www.otevrenezahrady.cz/

• Obecně prospěšná společnost pro Český ráj: https://craj-ops.cz/

• MAS Podchlumí: https://maspodchlumi.cz/

https://masbcr.cz/
https://www.otevrenezahrady.cz/
https://craj-ops.cz/
https://maspodchlumi.cz/
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