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Finanční alokace 

plánované výzvy MAS 

(CZK)

Základní popis zaměření výzvy MAS Potenciální žadatelé % dotace

1 136 240 Kč F1 Krajina krásnější                                                                  - 

obnova a rekonstrukce zemědělských provozoven

- pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

- pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku

zemědělský podnikatel
50 % + 10 % 

mladý 

zemědělec + 

10 % LFA,

1 412 372 Kč F2 Regionální produkce                                                              

- výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 

manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení 

pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 

balení, značení výrobků

- investice související se skladováním zpracované 

suroviny, výrobků a druhotných surovin při zpracování

- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality 

produktů                                                                                           

- investice související s uváděním zemědělských a 

potravinářských produktů na trh (i marketing)

- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve 

zpracovatelském provozu.

zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv,

jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 

zemědělských produktů.

45 % malý a 

mikro podnik, 

35 % střední 

podnik

2 130 430 Kč F3 Lesnická infrastruktura                                                        - 

rekonstrukce a výstavba lesních cest včetně souvisejících 

objektů a technického vybavení

FO a PO hospodařící v lesích, obce, svazky obcí

90%

1 714 630 Kč F4 Rozvoj nezemědělských činností                                    

Podporované oblasti:

- ubytování, stravování a pohostinství

- informační a komunikační činnosti

- činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

- sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Aktivity:

- stavební obnova či nová výstaba provozovny

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího 

pro nezemědělskou

činnost

- doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu 

odstavných stání,

nákup a výsadba, doprovodné zeleně, nákup zařízení,

vybavení, hardware, software)

podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a MP ve venkovských 

oblastech, jakož i zemědělci

45 % malý a 

mikro podnik, 

35 % střední 

podnik
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výzva MAS - 1. 

kolo

Program 

rozvoje 

venkova

Kolová 7.5.2018 7.5.2018 5.6.2018



1 130 461 Kč F5 Rekreační lesy                                                                          

- značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do 

šíře 2 m)

- značení významných přírodních prvků

- výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

- zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

informačních tabulí, závory

- zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 

bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, 

zábradlí
soukromí a veřejní držitelé lesů, jiné soukromoprávní

a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

1 420 270 Kč F6 Lesnická technicka                                                                  

- stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů včetně přibližování

- stroje ke zpracování potěžebních zbytků

- stroje pro přípravu půdy před zalesněním

- stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou 

činnost

- výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven 

včetně technologického vybavení

soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, malé a střední podniky

zaměřené na lesnictví

50%

1 420 270 Kč F7 Podpora místních trhů                                                    

společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci 

krátkých dodavatelských řetězců nebo místního trhu - 

např. společné pořízení strojů,

technologie a vybavení, stavební náklady na novou 

výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku 

(prodejní místo), pořízení počítačového softwaru, 

propagační činnost

uskupení min. dvou subjektů, kdy min. jeden musí být zemědělský 

podnikatel či výrobce potravin či subjekt hospodařící v lesích a zároveň 

je mikropodnik

50%

MAS 

ŽELEZNOHORS

KÝ REGION – 

IROP – 

BEZPEČNÁ A 

DOSTUPNÁ 

DOPRAVA - II

Integrovaný 

regionální 

operační 

program

Kolová 4.6.2018 4.6.2018 31.8.2018 5 933 360 Kč  - zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový 

přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, 

přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 

osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.                                                                                                      

- nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel

- cyklodoprava – cyklostezky sloužící k dopravě do 

zaměstnání, škol a za službami, cyklistické pruhy na 

komunikacích, součástí projektu může být budování 

doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, 

úschoven kol, odpočívadel, výsadba zeleně

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo

zakládané obcemi a DSO, dopravci ve veřejné linkové dopravě

95%

MAS 

ŽELEZNOHORS

KÝ REGION – 

IROP – 

OCHRANA 

REGIONU - II

Integrovaný 

regionální 

operační 

program

Kolová 7.5.2018 7.5.2018  29. 6. 2018 1 695 250 Kč
 Týká se ORP Chrudim a ORP Pardubice                              - 

Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení 

se změnám klimatu a novým rizikům;                                                                                            

- Posílení vybavení základních složek IZS technikou a 

věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních 

složek IZS v exponovaných územích s důrazem na 

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

obce zřizující jednotky JPO II a JPO III

95%

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Výzva MAS - 1. 

kolo

Program 

rozvoje 

venkova

Kolová 7.5.2018 7.5.2018 5.6.2018



MAS 

ŽELEZNOHORS

KÝ REGION – 

IROP – 

KVALITA A 

DOSTUPNOST 

SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB - II

Integrovaný 

regionální 

operační 

program

Kolová 1.3.2018 1.3.2018  30. 4. 2018 4 382 840 Kč  - výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení 

pro poskytování komunitní péče, součástí projektu může 

být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny

- infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - 

nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy

- podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

- sociální bydlení - rekonstrukce jednotlivých bytů pro 

účely sociálního bydlení

- doplňková aktivita sociálního bydlení -  zeleň v okolí 

budov, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky

obce, NNO, církve a církevní organizace

95%

MAS 

ŽELEZNOHORS

KÝ REGION – 

IROP – 

ROZVOJ 

SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ - II

Integrovaný 

regionální 

operační 

program

Kolová 1.3.2018 1.3.2018  30. 4. 2018 4 382 840 Kč  - Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků OSVČ, malé a střední podniky, obce, dobrovolné svazky obcí,

organizace zřizované obcemi a DSO, NNO, církve a církevní organizace

95%

MAS 

ŽELEZNOHORS

KÝ REGION – 

IROP – ŠKOLY 

DOSTUPNÉ 

VŠEM - II

Integrovaný 

regionální 

operační 

program

Kolová 4.6.2018 4.6.2018 31.8.2018 8 939 010 Kč  - stavební úpravy mateřských škol (nutno prokázat 

nedostatečnou kapacitu) u MŠ úprava školních zahrad, 

pořízení herních prvků

- ZŠ a SŠ - stavební úpravy a pořízení vybavení pro učebny - 

cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních 

věd a práce s digitálními technologiemi

- úpravy učeben, které budou sloužit k celoživotnímu 

vzdělávání ve výše uvedených oblastech

zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další

subjekty podílející se na vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo

zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace

95%

Krajina je naše 

zrcadlo- I

Operační 

program 

Životní 

prostředí

Kolová 3.9.2018 3.9.2018 30.11.2018 6 040 560 Kč výsadba dřevin na nelesní půdě na území CHKO Železné 

hory (solitérní, liniová, skupinová výsadba)

obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, školy

a školská zařízení, NNO, církve a náboženské organizace, podnikatelské

subjekty, obchodní společnosti a družstva, FO podnikající                                                                                         

85%

MAS ŽR: 

Socialní služby 

- II

Operační 

program 

Zaměstnanost

Kolová 26.3.2018 26.3.2018 16.5.2018 4 287 508 Kč  - podpora poskytování vybraných sociálních služeb v 

souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

- terénní programy

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- raná péče

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

- sociálně terapeutické dílny

- osobní asistence

- odlehčovací služby

- podpora komunitní sociální práce a komunitních center

poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách (způsobilí žadatelé pouze pro 

aktivity č. 1), NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící v 

sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské 

instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ

85–100 %

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OP ZAMĚSTNANOST


