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Vážení přátelé,

protože člověk se stále učí nejlépe vhodným příkladem, dovolujeme si v této publikaci prezentovat 
úspěšně realizované projekty právě formou příkladů dobré praxe, ze kterých můžete čerpat inspi-
raci. 

Co projekt, to lidský příběh. Co člověk, to jiný přístup. Pestrost, efektivita a prospěšnost každého 
realizovaného projektu má celospolečenský význam pro náš Železnohorský region v duchu motta: 
„Region o lidech a pro lidi“.

                   Tým Železnohorského regionu

MAS Železnohorský region je organizace podporující celkový vyvážený rozvoj re-
gionu realizací projektů s využitím vlastních zdrojů a dotačních programů ČR, EU metodou 
LEADER, která je založena na spolupráci veškerých subjektů ve venkovském prostoru. Nejdů-
ležitějším úkolem je však provázání dialogu co největšího počtu obyvatel na venkově a koor-
dinace jednotlivých akcí v oblasti.

Území je vymezeno 6 funkčními mikroregiony a 1 obcí na území Pardubického kraje, 
což čítá 72 měst a obcí s počtem obyvatel cca 45 000 a rozlohu cca 490 km2. Členy jsou v 
současné době, kromě zmíněných 6 mikroregionů a 1 obce, také 31 podnikatelských subjektů  
a 28 neziskových organizací a spolků. Organizace spolupracuje s významnými partnery z mno-
ha oborů, např.: s Asociací regionálních značek ČR, Asociací kempů ČR, Univerzitou Pardubice, 
Celostátní sítí pro venkov, aj. MAS Železnohorský region je držitelem nejvyššího stupně Čes-
kého systému kvality služeb a toto ocenění získala jako 1. v ČR ve své kategorii za vytvoření 
systému odbytu lokální produkce. Kancelář Železnohorského regionu můžete navštívit v mul-
tifunkčním centru v Heřmanově Městci.
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Podpora transformace místních škol na „Komunitní školy“ s cílem vytvoření funkčních cen-
ter celoživotního vzdělávání a mimoškolních aktivit, univerzity 3. věku

•   Rozvoj systému výměny informací napříč sférami-regiony-subjekty-lidmi (sdílené databáze)

•   Animace školských zařízení v rámci OP VVV

Nositel a realizátor místního akčního plánu v oblasti vzdělávání především MŠ, ZŠ I a II pro 
ORP Přelouč, partner a člen realizačního týmu MAP I a II ORP Chrudim

•   Programy pro školy – exkurze dle vzdělávacích plánů s využitím zdrojů regionu

Spolupráce s Univerzitou Pardubice – mezinárodní projekt ERDI: 6 univerzit EU a jejich regio-
nálních partnerů, vytvoření systému přenosu praxe do výuky pro studenty

Projekt spolupráce Venkov 21. století s MAS Pošumaví a MAS Region Kunětické hory – in-
fopointy s interaktivní mapou, odborné semináře a exkurze v oblasti marketingu cestovního 
ruchu

Tvorba doprovodných aktivit z prostředků Pardubického kraje: Geolokality Národního geo-
parku Železné hory, Komunitní zahrady, parky a aleje Železnohorského regionu, aj.

www.zeleznohorsky-region.cz

V rámci realizace SCLLD (strategie) v období 2016–2023 má území Železnohorského regio-
nu k dispozici 112 mil. Kč pro rozvoj svého území. Prostředky jsou přerozdělovány na projekty 
žadatelů dle jasných pravidel ze čtyř operačních programů EU:

•   OP Zaměstnanost      12,836 milionů Kč

•   Program rozvoje venkova     29,760 milionů Kč

•   Integrovaný regionální operační program    60,184 milionů Kč

•   OP Životní prostředí      10,030 milionů Kč

Nutno konstatovat, že projekty prezentované v publikaci by neměly šanci vzniknout bez 
podpory výše uvedených financí. Protože jsme si však v regionu blíž, tak vztah „úředník-pra-
covník MAS“ a „žadatel/realizátor“ je velmi zdravý a prospěšný. Jsme si jisti, že veškeré pro-
středky byly investovány efektivně a s vysokou přidanou hodnotou. V území, kde máme k sobě 
blíž, přistupujeme jak k realizaci, tak k administraci se vzájemnou úctou a respektem. Pak vzni-
kají věci, které mají smysl. Pak lze hodnotit konkrétní přínos. Můžete sami posoudit.

V naturelu naší organizace je však více, než „jen“ zvládnou dobře a prospěšně admi-
nistraci strategie. Naší ambicí je celkový rozvoj dle principu bioekonomiky založený na 
vyrovnávání interakce přírodních procesů a lidské činnosti. 

Cílem k naplnění principu bioekonomiky je stát se znovu soběstačným místem, kde 
lidé vědí, co je potřeba posílit a kde je případný prostor pro inovativní myšlenky vedoucí ke 
zlepšení. K tomuto cíli se přibližujeme formou realizace pestrých vlastních aktivit za spoluprá-
ce mnoha a mnoha subjektů a lidí v našem území, za což jim všem patří dík:

•   Systém certifikace, marketingu a odbytu místní produkce ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt
 

Služby oblastního destinačního managementu CR, jak vlastní, tak koordinace v rámci TO 
Chrudimsko-Hlinecko a Pardubicko

Osvěta a vzdělávání při zvyšování kvality poskytovatelů lokálních služeb v rámci Českého 
systému kvality služeb

Osvěta principů systému lokální ekonomiky 

Koordinace zvyšování konkurenceschopnosti lokální produkce a služeb na bázi zhodnocení 
místních jedinečností: CHKO Železné hory, Národní geopark Železné hory

Osvěta a vzdělávání při práci s veřejným prostorem obce a krajiny 
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1: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Žadatel: poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách (způsobilí žadatelé pouze pro aktivity č. 1), NNO, obce, orga-
nizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, 
vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, 
OSVČ
Dotace: 85–100 % (dle žadatele), min. 400 000 Kč
Aktivity:

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

2: VZDĚLÁVÁNÍM K ZAMĚSTNANOSTI

Žadatel: poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální 
oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a škol-
ská zařízení, obchodní korporace, OSVČ
Dotace: 85–100 % (dle žadatele), min. 400 000 Kč
Aktivity:

zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociál- 
ně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

• rekvalifikace a další profesní vzdělávání
• podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
• podpora vytváření nových pracovních míst
• podpora flexibilních forem zaměstnání
• prostupné zaměstnávání

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

3: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Žadatel: osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodo-
vém pojištění, obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, NNO
Dotace: 100 %, min. 400 000 Kč
Aktivity:

vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního pod-
nikání – integrační sociální podnik a enviromentální sociální podnik

4: PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Žadatel: poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální 
oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a škol-
ská zařízení, obchodní korporace, OSVČ
Dotace: 85–100 % (dle žadatele), min. 400 000 Kč
Aktivity:

podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních fo-
rem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů 
v době školních prázdnin

• podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
• společná doprava do/ze školy, dětské skupiny a /nebo příměstského tábora
• vzdělávání pečujících osob

Výzva: MAS ŽR: OPZ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY – II, č. 488/03_16_047/CLLD_15_01_258

Žadatel 
projektu

Charita Přelouč

Název projektu IČ Místo realizace 
projektu

Opatření Celkové
náklady

Požadovaná 
výše dotace

NZDM Jakub klub 18 70188769 Přelouč 1 1 985 750 1 985 750
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MAS ŽR: OPZ – Prorodinná opatření 1
registrační číslo CLLD_15_01_258

Název žadatele projektu Yachtclub Pardubice, z. s.

48159387

Seč

4

500 225 Kč

500 225 Kč

Název projektu Jachtařský příměstský tábor na přehradě Seč

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

Historie klubu začíná v šedesátých 
letech minulého století. Velký zlom byl 
přibližně deset let zpátky, kdy klub zís-
kal areál na Seči. Je to skvělá základna 
pro pořádání tréninků, soustředění  
a táborů. Mít základnu u vody je ob-
rovské plus. Zde jsme začali rozšiřovat 
práci s mládeží. Pokud se k tomuto 
sportu děti dostanou a chytne je to, 
pak je to pro ně už celoživotní záleži-
tost. Tvoří se komunita lidí, kteří spolu 
vyrůstají a mají kamarády napříč celou 
ČR, protože se potkávají na závodech 
a soustředěních. Mohou se podívat po 
celé Evropě, rozšířit si obzory. Děti si 
zvyšují fyzickou odolnost. Dva naši nej-
šikovnější se letos dostali až do USA.  
I z malinké Seče se dá vypracovat až do 
evropské špičky.

Dlouhodobě pořádáme letní tábo-
ry pro členy klubu. Rozhodli jsme se 
využít zkušenosti s pořádáním celo-
denních táborů a změnit jen platformu 
na tábor příměstský. Udělali jsme si 

průzkum území a zjistili jsme, že na-
bídka příměstských táborů je poměr-
ně malá. Cíl projektu se vykrystalizoval 
na základě screeningu území a našich 
zkušeností. S možností umístit děti  
o prázdninách do příměstského tá-
bora jsme oslovili všechny členy MAS  
a zaměstnavatele v regionu. Kapacitu 
tábora jsme naplnili. Velkou roli hraje 
to, že to není obvyklý sport. Se školou 
v Seči jsme domluveni pro příští rok na 
projektovém dni, kdy by si šly děti tento 
sport zkusit v rámci vyučování. Projekt 
příměstských táborů bude pokračovat 
ještě dva roky. Pro nás měl projekt ně-
kolik benefitů. Oslovili jsme touto for-
mou nové potenciální členy klubu pro 
obnovu mládežnické základny a získali 
nové instruktory z vlastních řad.

Táborem umožňujeme chodit ro-
dičům o prázdninách v klidu do práce. 
Mají jistotu, že je o jejich děti postará-
no.
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Název žadatele projektu Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec

70154091

Heřmanův Městec

4

1 124 954,25 Kč

1 124 954,25 Kč

Název projektu Podpora rodičů při DDM Heřmanův Městec

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

Projekt je zaměřen na osoby pe-
čující o malé děti a osoby vracející se 
na trh práce po návratu z mateřské/
rodičovské dovolené z Železnohorské-
ho regionu, jejichž děti  z kapacitních 
důvodů nebyly umístěny ve školní 
družině. V posledních letech byla ka-
pacita školní družiny při ZŠ Heřmanův 
Městec naplněna pouze žáky do tře-
tích tříd, a tak další žadatelé z vyšších 
tříd neměli možnost družinu získat. 
Většina rodičů za svým zaměstnáním 
dojíždí, tudíž jsou hodně závislí na 
umístění dítěte do školní družiny. Dal-
ším problémem pro rodiče je umíst-
nění dítěte o prádzdninách, kdy jsou 
školy zavřené. Rodiče nemají možnost 
ze své dovolené pokrýt celé školní 
prázdniny. Tyto problémy se na nich 
následně odráží, mají díky tomu menší 
možnosti při shánění pracovních pří-
ležitostí tak, aby si mohli zajistit péči  
o své děti v době zaměstnání. Projekt 
má za cíl rodičům pomoci bez obav 

nastoupit do nového zaměstnání či 
pokračovat ve svém zaměstnání bez 
stresujících situací vyzvedávání dětí 
přímo po školním vyučování, příp. v ob- 
dobí školních prázdnin či zajišťování 
vlastního hlídání. 

Domov dětí a mládeže je otevřený 
pravidelně v čase po ukončení vyučo-
vání a vedený pečující osobou, příp. 
druhou pečující osobou pro venkovní 
aktivity. Děti ho navštěvují čtyři dny  
v týdnu. Časová dotace je nastavena na 
nejžádanější čas rodičů, a to 3 dny po  
3 h od 12.30 do 15.30 a 1 den po 4 h od 
12.30 do 16.30 s možností úpravy dle 
rozvrhu dětí a potřeb rodičů. Příměst-
ský tábor v období letních prázdnin 
15 pracovních dní dle potřeb rodičů 
od 8.00 do 16.00. Děti se budou moci 
věnovat výtvarné činnosti, procvičovat 
motoriku pomocí stavebnic, hrát stolní 
hry či aktivně sportovat, aby vyplnily 
vymezený čas, zatímco si jejich rodiče 
budou plnit pracovní povinnosti.
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Název žadatele projektu MOMA Morašice z. s.

05110271

Morašice

4

1 130 147,50 Kč

1 130 147,50 Kč

Název projektu Podpora rodičů dětským klubem MOMA
při ZŠ Morašice, Chrudim

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

Do školního roku 2016/2017 byla 
kapacita školní družiny při ZŠ v Mo-
rašicích dostačující, ale díky rostoucí-
mu počtu žáků se situace změnila. Do 
obce Morašice a jejích místních částí se 
nastěhovaly mladé rodiny, které zde 
nemají širší rodinné zázemí a výpomoc 
s hlídáním dětí. Do ZŠ dojíždějí i děti 
z okolních vesnic a starší děti, které by 
mohly jezdit domů samy, ale musí če-
kat na vhodné dopravní spojení. Rodi-
če řešili, kam děti po vyučování umístit 
jak ve školním čase, tak v době škol-
ních prázdnin tak, aby případné vyzve-
dávání dětí neohrozilo jejich pracovní 
aktivity. Mezi rodiči proběhl dotazníko-
vý průzkum pro zjištění zájmu o služby 
dětského klubu a příměstského tábo-
ra. Projekt vyřešil problém zhoršení 
pracovních podmínek pro rodiče dětí, 
které se do školní družiny nedostaly  
z kapacitních důvodů pro dva nadchá-
zející školní roky a zároveň potřebu ko-
nání příměstských táborů.

Od září 2017 mají rodiče v Moraši-
cích k dispozici Dětský klub otevřený 
ráno od 6.30 do 7.30 a odpoledne od 
12.00 do16.00. Zároveň pro rodiče více 
dětí, které navštěvují ZŠ a MŠ, dochází 
ke sladění času vyzvedávání dětí ze ZŠ 
a MŠ. Klub je otevřen v souladu s pro-
vozem školy, tzn. ctí svátky, prázdniny 
i ředitelská volna. Je vedený 2 pečující-
mi osobami, které pro děti plánují akti-
vity a činnosti ve vnitřních prostorách 
i venku.

Cílem projektu je umožnit pracu-
jícím osobám pečujícím o malé děti 
pracovat dle potřeb zaměstnavatele  
a osobám, které se hodlají vrátit na trh 
práce po mateřské/rodičovské dovole-
né, pohodlný návrat do práce. Jedná 
se o zajištění péče o děti v době mimo 
školní vyučování, kdy jsou rodiče v za-
městnání, přičemž tak dojde k posílení 
služeb zajišťujících péči o děti na úze-
mí Železnohorského regionu.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
1: Krajina krásnější

Žadatel: zemědělský podnikatel
Dotace: 50 % + 10 % mladý zemědělec + 10 % LFA, min. 50 000 Kč
Aktivity:
• obnova a rekonstrukce zemědělských provozoven
• pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
• pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

2: Regionální produkce

Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, jiné subjekty  
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
Dotace: 45 % malý a mikro podnik, 35 % střední podnik, min. 50 000 Kč
Aktivity:

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

3: Lesnická infrastruktura

Žadatel: FO a PO hospodařící v lesích, obce, svazky obcí
Dotace: 90 %, min. 50 000 Kč
Aktivity:

rekonstrukce a výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů a technického 
vybavení

4: Rozvoj nezemědělských činností

Žadatel: podnikatelské subjekty (FO i PO) – mikropodniky a malé podniky ve ven-
kovských oblastech, zemědělci
Dotace: 35 % střední podniky / 45 % malé podniky, min. 50 000 Kč
Podporované oblasti: ubytování, stravování a pohostinství, informační a komuni-

kační činnosti, činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti.
Aktivity:
• stavební obnova či nová výstavba provozovny

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou čin-
nost
doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup  
a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software)

5: Rekreační lesy

Žadatel: soukromí a veřejní držitelé lesů, jiné soukromoprávní a veřejnoprávní sub-
jekty a jejich sdružení
Dotace: 100 %, min. 50 000,-
Aktivity:
• 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

6: Lesnická technika

Žadatel: soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, malé a střední podniky zaměřené 
na lesnictví
Dotace: 50 %, min. 50 000 Kč
Aktivity:

stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližo-
vání

• 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

14 15

7: Podpora místních trhů

Žadatel: min. 2 subjekty společně, přičemž min. 1 musí prokázat podnik. činnost  
v zemědělství nebo potravinářství, zemědělský podnikatel, výrobce potravin, ne-
vládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, 
obce nebo svazky obcí
Dotace: 50 %, min. 50 000 Kč

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Aktivity:
společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci krátkých dodavatelských 
řetězců nebo místního trhu – např. společné pořízení strojů, technologie a vyba-
vení, stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku 
(prodejní místo), pořízení počítačového softwaru, propagační činnost
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Žadatel 
projektu

Petr Pilař

Obec 
Mladoňovice

Michal Kabelka

První zemědělská 
a. s. Tuněchody

Petr Novák

Jaroslav Kutílek

Ing. Milan Víšek

Jan Vašíček

Zemědělská, a. s. 
Horní Bradlo

Milan Víšek

Obec 
Stolany

Název projektu IČ Místo realizace 
projektu

Opatře-
ní

Celkové
náklady

Požadovaná 
výše dotace

Technika pro 
zemědělskou činnost

Zpřístupnění lokality 
Deblov – etapa I

Pořízení zemědělské 
techniky pro začínajícího 

zemědělce
Svinovací lis na seno  
a slámu pro středisko  

v Třibřichách
Nákup speciálního 

zemědělského stroje

Pořízení techniky na 
údržbu sadu v Žlebských 

Chvalovicích

Investice Milan Víšek

Pořízení zemědělské 
techniky

Technologická linka – 
technologie pro zakládání 
porostů drobných semen  

a jeteloviny 

Pořízení obracecího pluhu 

Revitalizace pískovcového 
lomu Stolany – I. etapa

43501940

00270521

06976573

47468297

13192515

45520241

71178384

45973164

25995421

15052982

00654752

Křižanovice

Deblov

Vápenný Podol

Třibřichy

Šiškovice

Žlebské Chvalovice

Lipina

Licoměřice

Horní Bradlo

Lipina

Stolany

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

4

482 790

998 000

997 300

1 207 580

600 000

1 197 658

1 208 790

1 161 600

1 936 000

1 450 790

12 240 120

999 612

199 500

998 000

997 300

499 000

360 000

494 900

499 500

480 000

960 000

719 400

6 908 022

999 612

VYBRANÉ PROJEKTY K REALIZACI V ROCE 2019
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Výzva: č. 2017/003 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

•



Yachtclub Pardubice vlastní spor-
tovní areál v blízkosti přehradní nádrže 
Seč v části Ústupky, kde pořádá závody 
zařazené do série závodů Českého sva-
zu jachtingu. Yachtclub Pardubice má 
mládežnickou sekci a provádí v areá-
lu pravidelnou tréninkovou přípravu  
a dětské letní tábory. Zájmem klubu 
je rozšiřovat možnosti provozování 
vodních sportů, a to nejen jachtingu. 
Proto zpracoval projekt, který se zamě-
řil na rozšíření možností provozování 
vodních sportů a vybudoval půjčovnu 
sportovních potřeb přímo v areálu klu-
bu. V oblasti přehradní nádrže Seč bylo 
možné využít pouze půjčoven šlapadel 
bez nabídky vypůjčit si sportovní vy-
bavení jako jsou paddleboardy nebo 
sportovní kajaky. 

Cílem projektu bylo rozšíření aktivit 
Yachtclubu Pardubice ve sportovním 
areálu na Seči, kde byla rozšířena spor-
tovní základna o půjčovnu sportov-
ních potřeb pro vodní sporty pro aktiv-

ní sportovce i pro veřejnost. Půjčovna 
sportovních potřeb je vybavena čtyřmi 
sportovními kajaky s příslušenstvím, 
čtyřmi padlleboardy s příslušenstvím. 
Nechybí ani záchranné vesty na vodu  
v různých velikostech z důvodu bez-
pečného provozování sportů, které 
jsou půjčovány spolu se sportovním 
vybavením. Běh areálu a půjčovny je 
zajišťován jedním stálým pracovníkem. 

Půjčovna má za sebou první let-
ní sezónu, i když ne celou z důvodu 
pozdějšího dodání některého vyba-
vení. Kladně byla kvitována hlavně 
návštěvníky areálu Yachtclubu, který 
nabízí i ubytování v chatkách, má k dis- 
pozici karavanová stání a je zapojený 
do projektu „Cyklisté vítáni“.  O otevření 
půjčovny byla informována i další uby-
tovací zařízení kolem Sečské přehrady 
a sportovní vybavení si půjčovali i lidé 
z venku. Do další sezóny Yauchtklub již 
uvažuje o rozšíření vybavení půjčovny.PR Programu rozvoje venkova

výzva č. 2017/002 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Název žadatele projektu Yachtclub Pardubice, z. s.

48159387

Seč

4

113 160 Kč

  50 922 Kč

Název projektu Půjčovna sportovních potřeb v areálu 
Yachtclubu Pardubice, z. s. na Seči

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Dotace

18 19



Biofarma Jana Vašíčka v Licoměři-
cích odstartovala svoji činnost dědic-
tvím před 25 lety. Hospodaří v CHKO 
Železné hory katastrální území Lipovec  
a Licoměřice, celkem na 59,83 ha půdy. 
Na farmě chovají především masný 
skot bez tržní produkce mléka, a to  
plemeno Blonde ď Aguitaine. Jedná 
se o kontrolovaný chov masného sko-
tu. Samotné plemeno je nejmladším 
plemenem masného skotu vzniklé v 
druhé polovině 20. století v jihozá-
padní Francii. V našich podmínkách 
Železných hor se toto plemeno velmi 
dobře adaptovalo. Jeho jedinečnost 
spočívá ve velmi malé protučněnos-
ti (maso je dietní). Více než polovinu 
života prožijí zvířata na pastvinách a 
loukách v CHKO Železné hory. Od jara 
do podzimu je můžete sledovat přímo 
z turistických tras a cyklotras malebné-
ho podhůří našich hor. V roce 2012 na 
produkované hovězí maso získali certi-
fikát Železné hory, regionální produkt. 

Maso nedodávají žádnému řetězci, 
ale jde přímo koncovému zákazníku. 
Biofarma se věnuje chovu včel, proto 
může zákazník koupit na farmě med  
a medovinu. Farma je zapojena do Gur- 
mánské stezky a podporuje lokální 
ekonomiku regionu.

Ve spolupráci s CHKO dobrovolně 
zařadili výsev původních druhů bylin 
na obhospodařované plochy. Nehnojí 
chemickými hnojivy, ale pouze hno-
jem nebo kompostem. Mají v provozu 
vlastní kompostárnu.

Hlavním cílem projektu bylo zakou-
pení žací soupravy na výrobu krmiv pro 
chovaná zvířata. Celá nová žací sou-
prava se skládá ze dvou částí, a to z čel-
ně a vzadu neseným žacím strojem se 
sedmi disky a pracovním záběrem 3 m. 
Žací souprava zdvojnásobila výkon 
sečení, a tím zkrátila pracovní proces 
a ušetřila životní prostředí minimálně 
spotřebou paliva na posečených hek-
tarech.

Název žadatele projektu Jan Vašíček

45973164

Licoměřice

1

703 010 Kč

290 500 Kč

Název projektu Pořízení žací soupravy na výrobu krmiv 
pro masný skot

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Dotace

20 21

PR Programu rozvoje venkova
výzva č. 2017/002 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020



Mít vlastní stáj a trénovat koně bylo 
velkým snem paní Hany Kabelkové už 
od dětství. Jako rodina koupili statek  
s pozemky a ustájili chovné koně. Poz-
ději přibyli koně dostihové a první kra-
vičky. Farma se nachází v obci Vápen-
ný Podol. V současné době hospodaří  
v znevýhodněné oblasti na 22,8 ha luk 
v katastrálním území Vápenný Podol. 
Kromě koní chovají 18 ks skotu. Veš-
kerá činnost byla obhospodařována  
s jedním zastaralým a poruchovým 
traktorem, který jim už dávno neumož-
ňoval pracovat na takové úrovni jakou 
by si přáli, a hlavně neumožňoval roz-
šiřovat další činnosti. Provoz původní-
ho traktoru byl kvůli jeho zastaralosti  
a poruchovosti velmi nákladný. Z těch-
to důvodů se rozhodli pořídit nový 
traktor s čelním nakladačem.

Traktor s čelním nakladačem je na 
farmě používán v živočišné výrobě. 
Hlavním účelem, ke kterému je trak-
tor využíván, je výkrm dobytka. Dále 

je používán k vývozu hnoje na místo 
tomu určené a k přepravě dobytka, 
sena, senáže a dalším dílčím činnos-
tem pro údržbu a rozvoj hospodářství. 
„Dříve jsme museli například balíky se 
senem pro skot koulet i ručně. Teď na to 
máme skvělou mechanizaci a uvažuje-
me o dokoupení dalšího příslušenství 
k traktoru. Přeprava, mulčování, pře-
voz krmení, úprava drah byly služby, 
na které jsme si museli najímat a platit.  
S tímto traktorem jsme soběstační,“ 
říká paní Hana Kabelková. 

Cílem tohoto projektu byl nákup 
nové zemědělské techniky. Realizací 
projektu došlo ke zkvalitnění a rozvoji 
další činnosti a zvýšení efektivity prá-
ce, k úspoře času, provozních nákladů 
(opravy a palivo), k úbytku fyzické prá-
ce. Nový stroj je také ekologičtější. 

,,Je skvělé, když můžete žít své sny. 
Díky dotační podpoře můžeme zlepšo-
vat podmínky pro naši práci, „ dodává 
na závěr paní Hana Kabelková.

Název žadatele projektu Hana Kabelková

74000896

Vápenný Podol

1

1 524 600 Kč

   493 388 Kč

Název projektu Obnova strojového parku 
– traktor s čelním nakladačem

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Dotace

22 23

PR Programu rozvoje venkova
výzva č. 2017/002 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020



Bažantnice je hospodářský listnatý 
les, který se nachází v blízkosti města 
Ronov nad Doubravou. Protéká jím 
malý potok, který napájí dvě tůně.  
V minulosti zde byly umístěny lavičky  
a jednoduché fitness prvky, které už 
dosloužily. Do Bažantnice se dostane-
te ze dvou přístupových míst, a to od 
splavu a za budovou Junáku na kraji 
města Ronova. Pěšina společně s les-
nickou cestou tvoří okruh vhodný pro 
obnovení rekreační stezky. Stezka pro-
vede návštěvníky regionu lesem a se-
známí je s funkcí lesa. Během pobytu  
v lese si mohou turisté zacvičit na dvou 
fitness místech a relaxovat v klidném 
prostředí. 

V rámci projektu bylo navrženo 
obnovení odpočinkových míst a fit-
ness prvků tak, abychom do tohoto 
příměstského lesa přivedli co nejvíce 
lidí z Ronova a blízkého okolí. Zároveň 
si projekt kladl za cíl environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu, která 

bude realizována osazením informač-
ních tabulí a povede k představení  
a seznámení turistů s regionem, měs-
tem a lesem.

Realizací projektu „Pojďme do 
Bažantnice“ došlo k rozšíření a zkva-
litnění nabídky aktivit trávení volného 
času. Hlavním cílem bylo zkvalitnění  
a rozšíření nabídky v oblasti atraktivit 
turistiky v regionu tak, aby mohlo do-
jít k navýšení počtu turistů, zájmových 
kolektivů, zejména školních, které vy-
užívají trasy pro možnou výuku. Stez-
ka je vhodná pro pořádání běžeckých 
závodů i závodění na kolech. Okruh 
mohou využít téměř všechny věkové 
kategorie od maminek s dětmi až po 
seniory.

Projekt „Pojďme do Bažantnice“ je 
ideálním projektem využití příměst-
ského lesa.

Název žadatele projektu Město Ronov nad Doubravou

00270822

Ronov nad Doubravou

5

 1 509 715 Kč

999 969 Kč

Název projektu Pojďme do Bažantnice

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

24 25

PR Programu rozvoje venkova
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19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020



Malá farma soukromého zeměděl-
ce Kamila Holuba vznikla roku 1992  
a navázala tak na rodinou tradici. Far-
ma se specializuje na živočišnou vý-
robu, a to konkrétně na chov skotu  
s produkcí kvalitního mléka. Nedílnou 
součástí je pak rostlinná výroba, která 
je do značné míry přizpůsobena potře-
bám chovu skotu.

Farma dnes obhospodařuje 135 ha 
zemědělské půdy v katastrálních úze-
mích: Zbyslavec, Míčov, Sušice, Slav-
kovice, Jetonice, Podhradí v Želez-
ných horách. Z toho je 75 ha vlastních  
a zbylých 60 ha pronajatých. Polnosti 
se rozkládají do cca 4 km vzdálenosti 
od sídla farmy. Část obhospodařova-
ných pozemků se nachází v CHKO Že-
lezné hory, kde je vyžadováno u me-
zofilních a vlhkomilných luk sečení od 
jedné strany. Rostlinná skladba je nyní 
33 ha trvalých travních porostů, 15 ha 
kukuřice, 64 ha obilovin, 5 ha luskovin 
a 18 ha jetelotrávy. Nepatrně se mění 

v závislosti na početním stavu skotu  
a úrodnosti předešlého roku.

V živočišné výrobě převládá výro-
ba mléka, která je doplněna výkrmem 
mladého dobytka pro jateční účely. 
Stav: 45 dojnic, 45 ks mladého dobyt-
ka do dvou let pro mastnou produkci  
a obnovu vlastního stáda. Průměr-
ná užitkovost v laktačním období je  
7700 kg mléka.

V rámci projektu zakoupil pan Ka-
mil Holub 1 ks diskové čelně nesené 
žací lišty s kondicionérem o záběru 2,8 
až 3,2 m. Otáčky lamače (kondicioné-
ru) 850–950 ot./min, přepravní šířka 
max 3 m, šířka řádku od 1,2 po rozhoz 
na široko, rychloupínání nožů. Součás-
tí výbavy je i silniční osvětlení. S čelně 
nesenou žací lištou může pozemek 
začít sekat z jedné strany a dále v tom 
pokračovat. Se stávající taženou sekač-
kou musel pozemek nejprve obseká-
vat, čímž docházelo k vyplašení zvěře  
a k možnému zbytečnému úhynu.

Název žadatele projektu Kamil Holub

48176834

Míčov-Sušice

1

474 719 Kč

235 338 Kč

Název projektu Šetrné sečení luk v CHKO

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Dotace

26 27

PR Programu rozvoje venkova
výzva č. 2017/002 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
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V roce 1992 jsem začal soukromě 
hospodařit na 13 ha zemědělské půdy 
v k. ú. Kraskov. Postupně jsem hos-
podářství rozšířil a v současné době 
obhospodařuji 45,39 ha zemědělské 
půdy v CHKO Železné hory, z toho 
37,82 se nachází v LFA. Necelých 31 ha 
tvoří louky, které suším a senážuji 4 x 
až 5 x do roka. Zbylé ha jsou orná půda, 
na které pěstuji obiloviny a brambory. 
Zabývám se chovem mléčného skotu.

Od roku 2012 prodávám své bram-
bory pod značkou Železné hory, regio-
nální produkt. V roce 2016 jsem rozšířil 
značku Železné hory, regionální pro-
dukt ještě na mléčné výrobky z vlastní 
mini mlékárny. Přímo na statku může-
te v určitou dobu koupit čerstvé mléko  
a různé druhy sýrů. Moje produkce jde 
převážně rovnou ke koncovému zá-
kazníku. Podporuji lokální ekonomiku. 
Statek můžete navštívit v rámci Gur-
mánské stezky a podívat si i do kovár-
ny mého bratra.

V roce 2012 jsem postavil novou 
stáj pro 20 ks dojnic na hluboké po-
destýlce s vyšší produkcí hnoje. Tímto 
hnojem hnojím ornou půdu, na které 
hospodařím. Na rozmetání hnoje jsem 
používal asi 40 let staré rozmetadlo, 
které už bylo velmi poruchové a nevy-
hovovalo mým potřebám. Proto jsem 
v rámci projektu zakoupil 1 ks rozme-
tadla hnoje jednopatrového.  Ve vozo-
vém parku mám tři traktory, které mo-
hou sloužit k práci s rozmetadlem.

Díky hnojení půdy hnojem (chlév-
skou mrvou) nemusím nakupovat  
a používat umělá hnojiva, čímž šetřím 
životní prostředí.

Realizací projektu došlo k obnově 
zemědělské techniky, která usnadní  
a zrychlí práci na statku, čímž přispěje 
k ekonomičtějšímu provozu.

Název žadatele projektu Josef Navrátil

43503667

Seč-Kraskov

1

726 000 Kč

360 000 Kč

Název projektu Pořízení stroje pro hospodářskou činnost

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

28 29

PR Programu rozvoje venkova
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Minipivovar v malé vesničce Žlebské 
Chvalovice zahájil svůj provoz v roce 
2010. Z finančních důvodů byly pořízeny 
použité ležácké tanky s menší kapacitou. 
Od roku 2013 pivovar používá pro Želez-
nohorský ležák certifikaci Železné hory, 
regionální produkt. Ke zvýšení návštěv-
nosti pivovaru a poptávky po pivu vý-
znamně přispěly tyto aspekty: propaga-
ce piva pod značkou Regionální produkt, 
turistické atraktivity okolí, propagace na 
cyklistických mapách regionu (pivovar 
leží na páteřní cyklotrase ČR), návštěvy 
zájezdů, propagační spoty a realizace 
Gurmánské stezky.  

Do roku 2017 se pohybovala měsíční 
produkce pivovaru okolo 50 hl piva, což 
již neuspokojovalo dostatečně veškerou 
poptávku po pivu, a nastal problém s ka-
pacitou ležáckého sklepa a udržením kva-
lity piva.  Hlavní kvašení mladiny spodně  
i svrchně kvašených piv probíhalo ve dvou 
otevřených spilkách. Poté se pivo přestě-
hovalo do ležáckých tanků. Kvalita pivo-
varských kvasnic ovlivňuje významným 
způsobem kvalitu spodně kvašených le-

žáků a speciálů. Kontaminace spodních 
kvasnic kvasnicemi pro svrchně kvašená 
piva může velice poškodit kvalitu piva, 
a proto se musí výroba oddělit.

Pořízení nových 4 ks CKT tanků, včet-
ně 1 ks CIP stanice s možností mytí KEG 
sudů a filtrací, umožnilo zvýšení výstavu 
piva a zároveň oddělilo procesy zakváše-
ní mladiny svrchními a spodními kvasni-
cemi. Spádová varna uvaří 5 hl piva na 
várku a várka trvá 7 hodin, poté se pivo 
zachladí a přetočí na spilku. Po 6 dnech 
se pivo stěhuje do ležáckých tanků, kde 
zraje 30 dní. Naše pivo se prodává v su-
dech i PET lahvích a v sezónním stánku 
s posezením.

Realizací projektu došlo k pořízení 
nové moderní technologie, která přispě-
la ke zvýšení kvality piva, a zároveň došlo 
k navýšení výrobní kapacity a uspokoje-
ní poptávky trhu. Projekt dále podporuje 
rozvoj kulturních, vzdělávacích a volno-
časových aktivit. V pivovaru jsou od květ-
na do září pravidelně pořádány akce, kte-
rých se účastní stovky lidí, např. otevírání 
pivosezóny, Guláš fest a další.

Název žadatele projektu Jaroslav Kutílek

45520241

Žlebské Chvalovice

4

958 320 Kč

356 400 Kč

Název projektu Zvýšení kapacity ležáckého sklepa pivovaru

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Dotace
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OD družstvo Stolany sídlí v obci 
Stolany. Hospodaří v současné době na 
výměře 849,51 ha zemědělské půdy. 
Pěstuje pšenici ozimou a jarní ječmen, 
sladovnický ječmen, ječmen ozimý, ře- 
pku ozimou, cukrovku a krmnou řepu, 
sóju, kukuřici na siláž a zrno, trávy na 
semeno, jetelinu semeno, hořčici na 
semeno a pícniny na orné půdě (voj-
těška), jetelotrávy. V živočišné výrobě 
chovají cca 200 ks dojných krav, jalovi-
ce, býky na žír, telata v celkovém počtu 
450–480 ks. Družstvo působí ve dvou 
střediscích živočišné výroby ve Stola-
nech a Sobětuchách.

ZOD družstvo Stolany je certifi-
kovaný regionální výrobce a držitel 
certifikátu ŽELEZNÉ HORY, regionální 
produkt. Prodej produktu čerstvé mlé-
ko ze Stolan probíhá přímo ze dvora 
družstva ve Stolanech.

Družstvo používalo pro krmení 
skotu 16 let starý, značně opotřebo-
vaný krmný vůz, jehož objem byl malý  

a nedostačující. Při navážení krmiva 
do druhého střediska živočišné výroby  
v Sobětuchách býval vůz přeplněn,  
a tím docházelo k znečištění vozovky. 
Vznikaly vícenáklady na úklid komuni-
kace. Vzhledem ke staří vozu se druž-
stvo potýkalo s problémy jeho oprav 
hlavně při poruše o svátcích, sobotách 
a nedělích, kdy je složité sehnat ná-
hradní díly a opravárenskou firmu.

Pořízením nového krmného vozu 
došlo k obnově stávající techniky, kte-
rá zajišťuje bezproblémový chod druž-
stva. Nová technika eliminuje výše 
uvedené problémy. Krmný vůz splňuje 
všechny potřebné normy, ať už eko-
logické, hygienické, technické a jiné. 
V rámci projektu byl pořízen horizon-
tální krmný míchací vůz o objemu 
13 m3 s frézou, která umožňuje velmi 
rychlé a kvalitní vybírání krmiva. Vůz 
má samostatnou konstrukci, která 
zlepšuje jízdní vlastnosti vozu při del-
ších přepravních vzdálenostech. 

Název žadatele projektu ZOD družstvo Stolany

25927892

Stolany

1

1 641 970 Kč

   600 000 Kč

Název projektu Pořízení krmného míchacího vozu

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Dotace
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Výzva MAS: 6. výzva MAS ŽR-IROP-Kvalita a dostupnost sociálních služeb II, č. 6_16_072 CLLD_15_01_258

Výzva MAS: 9. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava II, č. 163/06_16_038/CLLD_15_01_258

Výzva MAS:  10.výzva MAS ŽR-IROP- Školy dostupné všem II, č. 176/06_16_075/CLLD_15_01_258

Žadatel 
projektu

Žadatel 
projektu

Žadatel 
projektu

Další cesta z.s.

Město 
Třemošnice

ČSCH z. s., 
ZO Svinčany

ZŠ Ronov nad 
Doubravou

Název projektu

Název projektu

Název projektu

IČ

IČ

IČ

Místo realizace 
projektu

Místo realizace 
projektu

Místo realizace 
projektu

Opatření

Opatření

Opatření

Celkové
náklady

Celkové
náklady

Celkové
náklady

Požadovaná 
výše dotace

Požadovaná 
výše dotace

Požadovaná 
výše dotace

Centrum denních služeb 
Další cesta

Chodník ke hřbitovu 
Třemošnice – II. etapa

Rekonstrukce střediska 
chovatelů ve Svinčanech

Stavební úpravy dílen 
– ZŠ Ronov nad Doubravou

05670039

00271071

68210779

70992487

Choltice

Třemošnice

Svinčany

Ronov nad Doubravou

3

1

5

5

4 673 102

4 162 075,13

1 096 014

3 144 972,81

4 329 681

3 000 000

1 096 014

3 144 972,81

1: Bezpečná a dostupná doprava

Žadatel: obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi a DSO, dopravci ve veřejné linkové dopravě
Dotace: 95 %, min. 50 000 Kč
Aktivity:

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

2: Ochrana regionu

Žadatel: obce
Dotace: 95 %, min. 50 000 Kč
Aktivity:
• rekonstrukce garážových prostor u JPO II a III

pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nou-
zový provoz

• vybavení JPO II a JPO III technikou a věcnými prostředky

3: Kvalita a dostupnost sociálních služeb

Žadatel: obce, NNO, církve a církevní organizace
Dotace: 95 %, min. 50 000 Kč
Aktivity:

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, vy-
bavení a stavební úpravy

• podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
• sociální bydlení – rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení

doplňková aktivita – zeleň v okolí budov, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště  
a parky

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 
OPERAČNÍ PROGRAM

4: Rozvoj sociálního podnikání

Žadatel: OSVČ, malé a střední podniky, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované obcemi a DSO, NNO, církve a církevní organizace
Dotace: 95 %, min. 50 000 Kč
Aktivity: výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

5: Školy dostupné všem

Žadatel: 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
Dotace: 95 %, min. 50 000 Kč
Aktivity:

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
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1. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava
registrační číslo 054/06_16_038/CLLD_15_01_258

Název žadatele projektu Obec Kněžice

15054250

Kněžice

1

2 793 890 Kč

950 000 Kč

Název projektu Rekonstrukce chodníků v obci Kněžice

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

Chodník podél silnice III/33733  
v koncové části obce Kněžice, směrem 
k obci Moravany po pravé straně, byl 
dlouhodobě v nevyhovujícím tech-
nickém stavu a nesplňoval podmínky 
bezbariérovosti. Stejně tak na tom byla 
autobusová zastávka, kterou využívají 
nejenom místní obyvatelé. V některých 
úsecích se chodník nedal již  vůbec vy-
užívat. Občané ho museli obcházet, 
a tím ohrožovali nejenom sebe, ale  
i kolem jedoucí řidiče, kteří zde muse-
li dbát zvýšené opatrnosti. Obyvatelé 
Kněžic chodník denně využívají ces-
tou do obchodu se smíšeným zbožím. 
Chodník směřuje k obecnímu úřadu 
a místní knihovně a je u něj zmíněná 
autobusová zastávka. Návštěvníci pro-
cházející obcí využívají chodník hlavně 
při vycházce obcí. V případě nepřízni-
vého počasí se obyvatelé, návštěvníci, 
dojíždějící za prací a službami a vyu-
žívající veřejnou dopravu, neměli kam 
schovat a vyčkat na příjezd autobusu. 

Toto byly objektivní důvody, proč 
se obec Kněžice pustila do rekonstruk-
ce chodníků přizpůsobených osobám  
s omezenou schopností pohybu a ori-
entace v délce cca 238 m podél stáva-
jící silnice třetí třídy a vybudování bez-
bariérové autobusové zastávky. 

Projekt je určený pro obyvatele 
obce, návštěvníky, dojíždějící za prací 
a službami i uživatele veřejné dopra-
vy. Cílem projektu bylo zajistit větší 
bezpečnost při pohybu obcí a zároveň 
lepší obslužnost při použití veřejné 
dopravy. Všechny cílové skupiny tak 
budou moci zrekonstruovaný chodník 
včetně nástupiště, přístřešku s osvětle-
ním a míst pro usnadnění přecházení 
využívat. 

V budoucnosti čeká obec rekon-
strukce chodniku na protilehlé straně 
komunikace.
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2. výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu
registrační číslo 010/06_16_076/CLLD_15_01_258

Název žadatele projektu Obec Ostřešany

00274020

Ostřešany

2

999 867 Kč

949 873,65 Kč

Název projektu Stavební úpravy garážového prostoru
JPO Ostřešany

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Dotace

Obec Ostřešany je zřizovatelem 
jednotky hasičů s označením JPO3 
a vlastníkem hasičské zbrojnice. Bu-
dova zbrojnice byla dlouho v nevy-
hovujícím technickém stavu. Obec 
opravila střechu, aby do budovy pře-
stalo zatékat a stála před otázkou, co 
s budovou podniknout dále. Když se 
naskytla možnost požádat o dotaci  
z výzvy na Ochranu regionu přes 
MAS ŽR, rozhodli se pro podání žá-
dosti a vyřešit tím nevyhovující izo-
laci budovy včetně výměny starých 
luxferů a dvoukřídlých vjezdových 
vrat. V roce 2017 přes MAS ŽR zpra-
covali žádost o dotaci na stavební 
úpravy garážového prostoru JPO Os-
třešany s předpokládanými náklady 
v částce 999 867,-.  Úpravy zbrojni-
ce byly dokončeny na podzim 2018  
a budova již prošla kolaudací. Dotací 
obec zkvalitnila technické zázemí pro 
akceschopnou jednotku hasičů obce. 
Díky modernějšímu systému otvírání 

vrat mohou být hasiči dříve u požá-
ru nebo na místě, kde je jich potřeba. 
Zkvalitnilo se zázemí pro jejich důleži-
tou práci. Potřeby hasičů ještě nebyly 
vyřešeny zcela. Budova nemá žádný 
systém vytápění. To je investicí pro 
obec do příštích let. Tím, že už je pro-
vedeno zateplení budovy včetně vý-
měny oken, po vyřešení vytápění bude 
budova i energeticky úsporná. V budo-
vě je společenská místnost, kterou do 
budoucna členové hasičského sboru 
budou lépe využívat i pro spolkovou 
činnost. 

V průběhu projektu měla obec nej-
větší obtíže s administrativou.  Spo- 
lečnými silami s MAS ŽR vše zvládli  
a doporučují i ostatním obcím o dota-
ce nežádat na přímo, ale využít služeb 
MAS ŽR.
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3. výzva MAS ŽR–IROP
– Kvalita a dostupnost sociálních služeb

Název žadatele projektu Charita Přelouč

70188769

Přelouč

3

1 751 070 Kč

1 580 221,76 Kč

Název projektu Jakub klub 18

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

Nízkoprahový klub pro děti a mlá-
dež je provozován v Přelouči od roku 
2002, registrovanou sociální službou 
podle zákona 108/2006 Sb. je od 1. 1. 
2007. Klub má kapacitu 15 dětí a je ur-
čen pro děti ve věku 6–15 let, které mají 
problémy zvládnout školní docházku  
a jsou ohroženy sociálním vylouče-
ním. Po podání přihlášky na učňovský 
obor nemají tyto děti už potřebnou 
podporu a často se vracejí domů již 
během prvního roku a zůstávají bez 
jakékoliv kvalifikace. Stávají se neza-
městnanými bez nároků na podpo-
ru. Děvčata brzy otěhotní a zakládají 
rodinu bez potřebného materiálního 
zázemí. Z tohoto začarovaného kru-
hu nemají možnost se bez podpory  
z vnějšku dostat. V Přelouči a okolí nee-
xistovala sociální služba, která by zajis-
tila cílenou podporu mládeži ve věku 
15–18 let, jež je sociálně vyloučená či 
ohrožená sociálním vyloučením (včet-
ně tělesně postižených).

Cílem projektu „Klub Jakub 18“ je 
zrekonstruovat prostory Orlovny pro 
rozšíření provozu nízkoprahového 
zařízení ročně asi o 10 mladých lidí 
ve věku 15–18 let, kterým pomůže-
me zlepšit kvalitu jejich života před-
cházením nebo snížením sociálních  
a zdravotních rizik. Dále jim umožníme 
lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a budeme pomáhat vytvářet 
podmínky k řešení jejich nepříznivé so-
ciální situace.

Sociální služba bude mládeži po-
máhat zejména v oblasti vzdělávání  
a uplatnění se na trhu práce, s problé-
my v dospívání, s právy a povinnostmi  
v běžném životě, rozpoznáním riziko-
vého chování, v oblasti zdraví a bez-
pečí, hmotného zabezpečení (hospo-
daření s finančními prostředky, řešení 
dluhové problematiky) a oblasti bydlení  
a vedení domácnosti (hledání bydlení 
nebo ubytování, udržení bydlení a ve-
dení chodu domácnosti).
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10. výzva MAS ŽR-IROP-ŠKOLY DOSTUPNÉ VŠEM II.
registrační číslo 176/06_16_075/CLLD_15_01_258

Název žadatele projektu Obec Ostřešany

00274020

Ostřešany

5

4 855 190,53 Kč

    4 000 000 Kč

Název projektu Stavební úpravy MŠ Ostřešany

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace

42

Obec Ostřešany a její okolí je pro 
svoji polohu blízko velkých měst Par-
dubice a Chrudim velmi vyhledáva-
nou lokalitou pro bytovou výstavbu.  
V posledních letech došlo k výraznému 
nárůstu počtu obyvatel a k převisu po-
ptávky po umístění dětí do předškol-
ního zařízení. Obec se proto rozhodla 
pomocí projektu stavebních úprav stá-
vající MŠ přímo v Ostřešanech zajistit 
dostatečnou kapacitu kvalitního a ce-
nově dostupného zařízení péče o děti, 
a tím umožnit lepší zapojení rodičů  
s dětmi předškolního věku na trh práce. 

Na základě realizace projektu sta-
vební úpravy MŠ Ostřešany došlo k na-
výšení kapacity mateřské školy celkem 
o 16 dětí. Oddělení v přízemí se zvýšilo  
o 4 děti na 14, v podkroví byla zřízena 
nová třída pro 12 dětí. Stávající kapaci-
ta tak vzrostla z 38 dětí na 54, čímž byla 
pokryta poptávka rodičů po možném 
umístění dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání.

V přízemí byly provedeny úpravy 
sociálního zařízení a v patře bylo vy-
tvořeno obytné podkroví. Současně  
s přestavbou mateřské školky obec 
také řešila zajištění bezbariérovosti, 
která povede k podpoře inkluzivního 
vzdělávání dětí. Přístup do obou od-
dělení mateřské školky je možný výta-
hem ze zahrady, nebo po venkovním 
schodišti. K výtahu a schodišti vede 
od branky mateřské školy nová přístu-
pová cestička ze zámkové dlažby. Tím 
jsou zajištěny stejné podmínky pro 
všechny žáky a nabídnutí možnosti zís-
kání společné úrovně znalostí.  Výstu-
py projektu tak budou sloužit mnoha 
cílovým skupinám: dětem v předškol-
ním vzdělávání, osobám ohroženým 
sociálním vyloučením, sociálně vylou-
čeným, se speciálními vzdělávacími 
potřebami, pedagogickým pracovní-
kům či pracovníkům a dobrovolným 
pracovníkům organizací působících  
v oblasti asistenčních služeb.
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1: Krajina je naše zrcadlo

Žadatel: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, školy a školská za-
řízení, NNO, církve a náboženské organizace, podnikatelské subjekty, obchodní spo-
lečnosti a družstva, FO podnikající
Dotace: 85 %, min. 100 000 Kč
Aktivity:

výsadba dřevin na nelesní půdě na území CHKO Železné hory (solitérní, liniová, sku-
pinová výsadba)

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

4544

•  



Předmětem projektu byla regene-
race ovocných dřevin v neudržovaném 
třešňovém sadu v extravilánu města 
Třemošnice. Chybějící pravidelná údrž-
ba vedla k rozpadu a odumírání stro-
mů. Veřejnost vzpomínala na dobu, 
kdy se do třešňovky chodilo sáňkovat 
a zchátralost sadu vnímala negativně. 
Kolem sadu také vede využívaná stez-
ka z Hedvičina údolí směrem na Lich-
nici.  

Projekt „Obnova sadu v Třemošni-
ce“ je zaměřen na obnovu významné 
krajinné struktury spoluutvářející ráz 
této části chráněné krajinné oblas-
ti Železné hory. Nová výsadba 37 ks 
ovocných dřevin, vysokokmenných 
původních krajinných odrůd, výrazně 
zkvalitnila zanikající starý sad, který je 
zároveň veřejně přístupným prosto-
rem a zlepšuje mikroklimatické pod-
mínky daného místa, snižuje náchyl-
nost k erozním procesům. Výsadba 
udrží a v budoucnu i zvýší biodiverzi-

tu daného prostoru, zlepšuje nejbliž-
ší okolí sousedící městské zástavby  
v souladu s územním plánováním 
města Třemošnice.

Cílem projektu je zvýšení ekolo-
gické stability krajiny na území CHKO. 
Sad ovocných dřevin bude význam-
ným biotopem pro další druhy rostlin 
a živočichů. Obnovený sad přispěje ke 
zpomalení odtoku ze svahu, kde leží 
a přispěje k lepším mikroklimatickým 
podmínkám daného veřejně přístup-
ného místa.

Výrazný přínos projektu lze spatřo-
vat i v záchraně krajových odrůd ovo-
ce a z krajinářského hlediska udržení 
významné krajinné struktury, která  
v daném místě přispěje ke zjemnění 
přechodu mezi zástavbou sídla a blíz-
kou národní přírodní rezervací. Rozšíří 
možnost aktivního odpočinku obyva-
tel města Třemošnice.

PR OP Životní prostředí
Výzva MAS ŽR: OPŽP – Výsadba dřevin –1

Název žadatele projektu Obec Třemošnice

00271071

Třemošnice

1

165 924,88 Kč

141 036,14 Kč

Název projektu Obnova sadu v Třemošnici

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace
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Předmětem projektu je ozeleně-
ní nevyužívané veřejně přístupné 
plochy na jihozápadním okraji obce  
u sportovního hřiště a dále východ-
ním směrem mezi místní komunikací  
a lesním okrajem. Problém s otevřenou 
plochou o velikosti 4270 m2 v majetku 
obce Žlebské Chvalovice vznikl v mi-
nulosti po provedení terénních úprav 
a následném osetí travinami. V lokalitě 
docházelo k velkým větrným a půdním 
erozím. 

Projekt řeší výsadbu 49 ks ovoc-
ných dřevin vybraných krajových 
odrůd, 380 ovocných keřů a 15 listna-
tých druhů dřevin. Touto novou vý-
sadbou budou zlepšeny ekologické 
podmínky v území mezi okrajem obce 
až k hranicím sousedního katastrál-
ního území. Výsadba bude také vý-
znamným krajinným prvkem. Dojde  
k posílení přirozených funkcí krajiny,  
ekologické stability a biodiverzity,  
k zlepšení vodního režimu (zpomalení 

odtoku vody z povodí a zadržení vody  
v krajinných strukturách, ekosysté-
mech, v půdě a v podloží i ke snížení 
rizika erozního ohrožení půd) a přispí-
vá k posílení adaptačního potenciálu 
krajiny vůči změně klimatu.

Extenzivní výsadba stromů nemá 
negativní vliv na stávající druhové 
spektrum rostlin a živočichů. Postupný 
vzrůst stromů a keřů nabídne potravní, 
úkrytový i rozmnožovací prostor pro 
organismy.

Realizací projektu se očekávají 
změny ve zvýšení druhové diverzity 
v daném území, snížení odtoku vod 
a podpora zlepšení krajinného rázu, 
doplněného o prvek ovocných dřevin, 
které dříve tvořily výrazný okraj obcí 
západního okraje CHKO Železné hory.

Přínosem projektu pro obec Žleb-
ské Chvalovice není jen ochrana kra-
jiny, ale také rozšíření možnosti ak-
tivního odpočinku občanů a turistů  
v návaznosti na sportovní areál.

Název žadatele projektu Obec Žlebské Chvalovice

15054233

Žlebské Chvalovice

1

492 092,20 Kč

422 528,37 Kč

Název projektu Výsadba zeleně na hřišti Žlebské Chvalovice

IČ

Místo realizace

Opatření Celkové náklady

Požadovaná výše dotace
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PR OP Životní prostředí
Výzva MAS ŽR: OPŽP – Výsadba dřevin –1
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JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST

• zvolit přesný obsah projektu, parametry, vč. celkových nákladů
• založit si přístup do MS 2014+
• žadatel musí mít vlastní elektronický podpis

na internetu na www.zeleznohorsky-region.cz – sekce v hlavním menu   „dokumenty“ – slož-
ka LEADER 2016–2023 – nalezne přehled vyhlášených výzev, který obsahuje podporované 
aktivity, seznam příloh a další
nejprve zkontrolovat seznam příloh, zda je můžete reálně a ve stanoveném čase doložit (PO-
ZOR!!! zkontrolovat, zda objekt či pozemky jsou ve vašem vlastnictví nebo v dlouhodobém 
pronájmu, min. na 5 let – nutno doložit smlouvami)

• v MS 2014+ se po vyhlášení výzvy MAS otevře možnost podání žádosti o dotaci

JAK ZAREGISTROVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST

zpracovat elektronickou Žádost o dotaci v MS2014+, uvádějte pouze stručně věcné údaje, 
držte se otázek
nahrání příloh do samotné žádosti v MS2014+, po nahrání vždy nutno každou přílohu ope-
četit elektronickým podpisem

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM:

Integrovaný regionální operační program
• Plná moc
• Zadávací a výběrová řízení
• Doklady o právní subjektivitě (ne pro opatření 2)
• Výpis z rejstříku trestů (ne pro 2 a 4)
• Studie proveditelnosti (ne pro 4)
• Čestné prohlášení o skutečném majiteli (ne pro 2)
• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů (ne pro 3 a 4)
• Položkový rozpočet stavby s rozdělením na hlavní a vedlejší aktivity
• Projektová dokumentace
• Stavební povolení nebo ohlášení stavby či jiné vyjádření stavebního úřadu

Další přílohy dle opatření: 

OPATŘENÍ 1 – BEZPEČNÁ A DOSTUPNÁ DOPRAVA
• Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
• Doklady k výkupu nemovitostí
• Smlouva o spolupráci

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽADATELE O DOTACI 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM,  
OP ZAMĚSTNANOST A OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V případě Nákupu nízkoemisního vozu:
• Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
• Licence k provozování linkové osobní dopravy

OPATŘENÍ 2 – OCHRANA REGIONU
• Stanovisko HZS kraje – v případě Stanice integrovaného záchranného systému:
• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku

OPATŘENÍ 3 – KVALITA A DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku – v případě Rozvoje sociálních služeb  
a komunitních center:

• Souhlasné stanovisko kraje
• Pověřovací akt
V případě Sociálního bydlení:
• Potvrzení o podání žádosti o pověření zajištění služby obecného hospodářského zájmu
• Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu

OPATŘENÍ 4: ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku
• Podnikatelský plán
• Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny

OPATŘENÍ 5 – ŠKOLY DOSTUPNÉ VŠEM
• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku
• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení – u MŠ, ZŠ, SŠ
• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy – u MŠ
• finalizace žádosti příloh
• po finalizaci žádosti se žádost elektronicky podepíše, čímž se považuje za podanou
• žadatel obdrží depeši o registraci
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OP Zaměstnanost

OPATŘENÍ 1 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Údaje o sociální službě
OPATŘENÍ 2 – VZDĚLÁVÁNÍM K ZAMĚSTNANOSTI
 • Bez povinných příloh
OPATŘENÍ 3 – SOCIÁLNÍ PODNÍKÁNÍ
 • Podnikatelský plán
OPATŘENÍ 4 – PRORODINNÁ OPATŘENÍ
 • Bez povinných příloh

OP Životní prostředí
1)   Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí

Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentaci včetně položkového roz-
počtu a mapových podkladů. Dokumentace musí obsahovat:

        – Popis a posouzení výchozího stavu vč. fotodokumentace a biologického posouzení
        – Zdůvodnění potřeby realizace
        – Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu 
           a krajinu vč. návrhu na jejich eliminaci či minimalizaci
        – Průvodní zpráva
        –  Návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti
        –  Situační výkres do podkladové mapy KN
        –  Podrobný popis výsadby vč. osazovacího plánu
        –  Zákres dotčených inženýrských sítí
3)   Doklad osvědčující název, sídlo
4)   Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce
5)   Plná moc (pokud nepodává žádost přímo statutární zástupce)
6)   Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – pokud je žadatel plátce DPH

Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy (ne starší 3 měsíců), 
případně jiný doklad o vlastnictví (nájemní smlouva)

8)   Souhlas vlastníka s realizací a udržitelností opatření
9)   Stanovisko orgánu ochrany přírody
10) Čestné prohlášení o realizaci

VÝBĚR PROJEKTU

administrativní a formální kontrola na MAS – žadatel může být vyzván k doplnění (formou 
depeše v MS2014+)

• zasedání výběrové komise a výběr projektů
• schválení výběru projektu představenstvem MAS
• oznámení výběru či nevýběru projektu
• registrace vybraných projektů na CRR/MPSV/MŽP
• administrativní a formální kontrola na CRR/MPSV/MŽP – žadatel může být vyzván k doplnění

PODPIS DOHODY

• CRR/MPSV/MŽP vyzve žadatele k podpisu dohody
• žadatel doloží požadované případné přílohy

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽADATELE O DOTACI 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST

• zvolit přesný obsah projektu, parametry, vč. celkových nákladů
• založit si přístup do portálu Farmáře

na internetu na www.zeleznohorsky-region.cz – sekce v hlavním menu „dokumenty“ – slož-
ka LEADER 2016–2023 – nalezne přehled vyhlášených výzev, který obsahuje podporované 
aktivity, seznam příloh a další
nejprve zkontrolovat seznam příloh, zda je můžete reálně a ve stanoveném čase doložit (PO-
ZOR!!! zkontrolovat, zda objekt či pozemky jsou ve vašem vlastnictví nebo v dlouhodobém 
pronájmu, min. na 5 let – nutno doložit smlouvami)
vygenerovat z účtu portálu Farmáře Žádost o dotaci – žadatel může podat max. 1 žádost 
o dotaci do dané výzvy

• zpracovat elektronickou Žádost o dotaci, uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek

JAK ZAREGISTROVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST

• v daném kole příjmu žádostí lze podat jeden projekt v termínu uvedeném ve výzvě
registrace žádosti o dotaci v kanceláři MAS – žadatel předává kompletně vyplněný for-
mulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v elektronické 
podobě v termínu stanoveném výzvou MAS

POVINNÉ PŘÍLOHY
Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí 
(prostá kopie)
Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována stavebním 
úřadem (prostá kopie – lze doložit v listinné podobě)
Půdorys stavby / půdorys dispozice technologie – pokud není součástí projektová doku-
mentace (prostá kopie)

• Katastrální mapa z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních (Pří-
loha 5)

• Formulář na prokázání finančního zdraví (u projektů nad 1 milion korun) – originál
Sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem (u fiche 1, 2, 6 a 7), že předložený záměr ne-
podléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí – u projektů vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (prostá kopie)

•  

2)   

7)   

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



54 55

Čestné prohlášení žadatele (u fiche 1, 2, 6 a 7) – pokud není vyžadováno posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí (je součástí formuláře Žádosti o dotaci)

POVINNÉ PŘÍLOHY S VLIVEM NA BODOVÉ HODNOCENÍ PRO VŠECHNY FICHE
• Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti

Čestné prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva roky před podá-
ním Žádosti o dotaci
Přiznání daně z příjmu za poslední dva roky a účetní závěrku za poslední dva roky před 
podáním ŽoD

Přílohy navíc dle fichí:
FICHE 1 – Krajina krásnější

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí – v případě projektu na výstavbu 
/ rekonstrukci oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže, vydává krajské středis-
ko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – prostá kopie

FICHE 2 – Regionální produkce
Povinné přílohy s vlivem na bodové hodnocení v rámci dané fiche
• Platný certifikát „ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt“

FICHE 3 – Lesnická infrastruktura
• Vyjádření Úřadu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) (Příloha 6) pouze v případě nové 
   cesty 1L a 2 či rekonstrukce 3L a 4L s vyústěním na cestu 1L či 2L – prostá kopie

Projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou, ze které je zřejmé spl-
nění parametrů lesní cesty dle ČSN – v případě, že není doložená PR pro stavební úřad 
– prostá kopie

• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (Příloha 7)
   – vydává krajské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – prostá kopie

Výpis z katastru nemovistostí – kde je žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku bez-
prostředně zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projektu (v případě, že jde  
o nájemce lesního pozemku, tak doloží ještě nájemní smlouvu) – prostá kopie

FICHE 4 – Rozvoj nezemědělské činnosti
Dokument prokazující, že v okruhu 10 km se nachází objekt venkovské turistiky s ná-
vštěvností min. 2000 os./rok – v případě projektů Sportovní, rekreační a zábavní činnost 
nebo Stravování a pohostinství – prostá kopie

FICHE 5 – Rekreační lesy
• Žádná příloha navíc
Povinné přílohy s vlivem na bodové hodnocení v rámci dané fiche

Lesní hospodářské plány a/nebo lesní hospodářské osnovy, z kterých jsou patrné porostní 
skupiny – pokud chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria:

   Velikost projektem ovlivněné lesní plochy. /prostá kopie/

FICHE 6 – Lesnická technika
• Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa, na kterých bude stroj využíván
   (Příloha 10)

Dokument o schválení platného lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převze-
tí lesní hospodářské osnovy pro dotčené pozemky
Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny (součást formuláře žádosti 
o dotaci)

FICHE 7 – Podpora místních trhů
• Podnikatelský plán (Příloha 20)
• Stanovy, případně zakládající listina spolupracujících subjektů v případě, že v uskupení  
   je NNO
• Smlouva o spolupráci – prostá kopie
• Doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci
   – prostá kopie

Čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitřní návratnost tohoto projektu 
nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v jiných investičních 
projektech podobného druhu

Povinné přílohy s vlivem na bodové hodnocení v rámci dané fiche
• Platný certifikát „ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt“

MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše, pokud žadatel 
podává Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce (plná moc nemusí být úřed-
ně ověřena), musí zmocněný zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná 
prohlášení s ověřeným podpisem žadatele, případně statutárního orgánu žadatele v souladu 
se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou 
osobu
O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení od MAS 
ihned po podepsání Žádosti o dotace před pracovníkem MAS

Výběr projektu
• administrativní a formální kontrola na MAS – žadatel může být vyzván k doplnění
• zasedání výběrové komise a výběr projektů
• schválení výběru projektu představenstvem MAS
• registrace vybraných projektů na SZIF
• administrativní a formální kontrola na SZIF – žadatel může být vyzván k doplnění
 – doplnění provádí na MAS
• doložení příloh na MAS:
 – dokumentace k výběrovému řízení
 – upravená žádost o dotaci, dle aktuálního rozpočtu
Podpis dohody
• SZIF vyzve žadatele k podpisu dohody
• žadatel doloží požadované přílohy:
 – potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
 – prohlášení de-minimis
 – doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace
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U PRV žadatel zajišťuje podpis Dohody o dotaci na SZIF na základě zvacího dopisu, vč. do-
ložení požadovaných dokumentů. U IROP, OP Zam a OP ŽP je vydán právní akt prostřednic-
tvím MS 2014+ (kopii podepsané smlouvy předá do kanceláře MAS nebo ji zašle).

Výběrové řízení do 400 000 bez DPH realizuje marketingový průzkum trhu, od 400 000 do 
2 000 000 (u dodávky) a do 6 000 000 bez DPH (u stavebních prací) realizuje výběrové řízení 
malého rozsahu mimo režim zákona dle vzorů dokumentů.

Archivuje veškerou dokumentaci k zadávacímu řízení dle seznamu.

E-mailem informuje kancelář MAS o dosažených pokrocích v rámci realizace projektu, a to 
vždy k poslednímu dni v měsíci.

Ve všech dokumentech spojených s realizací projektu (výběrové řízení, smlouvy  
o dílo, faktury, pracovní smlouvy a dohody) uvádí název projektu, registrační číslo – 
tak, jak je uvedeno v žádosti o dotaci.

Před zahájením realizace projektu pořizuje fotodokumentaci stávajícího stavu, kterou předá 
do kanceláře MAS.

Samostatně realizuje akci.

V případě nutné realizace změn v rámci projektu okamžitě změny nahlašuje kanceláři MAS 
ŽR, pracovník ve spolupráci s žadatelem vytvoří Hlášení o změnách (potvrzuje MAS, předává 
prostřednictvím portálu farmáře na SZIF nebo prostřednictvím MS 2014+).

Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Podle zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, a podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou  
o následující požadavky: Příjemce dotace vede o realizaci způsobilých výdajů samostat-
nou analytickou účetní evidenci, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné 
středisko.

Po ukončení realizace projektu pořizuje fotodokumentaci dokončeného stavu, kterou předá 
do kanceláře MAS.

Po realizaci akce žadatel veškerou dokumentaci dle seznamu předkládá pracovníkovi MAS, 
který provede kontrolu dokladů (potvrzuje MAS, ŽOP podává žadatel prostřednictvím farmá-
ře/MS 2014+). Na kontroly žádosti o platbu má pracovník 14 dní.
Po předání a následném doplnění dokumentace žádosti o platbu u PRV pracovníci SZIF pro-
vádí kontrolu na místě. U IROP, OP Zam a OP ŽP rozhoduje o kontrole na místě řídící orgán. 
Pracovník MAS se může účastnit kontroly.

Žadatel je povinen zachovat parametry projektu PRV a IROP 5 let od ukončení akce, OP ŽP 
10 let, OP Zam nemá udržitelnost projektu, v této době může být akce předmětem kontroly.

Žadatel zajistí zveřejnění požadavků veřejné publicity projektu, dle požadavků jednotli-
vých OP. Připraví zaměstnanec MAS.

POSTUP A POVINNOSTI ŽADATELE/REALIZÁTORA 

Žadatel je povinen archivovat dokumentaci k realizaci akce 10 let od ukončení akce.

Žadatel souhlasí s využitím realizovaných projektů v rámci celkové propagace MAS ŽR.

SEZNAM PŘÍLOH V RÁMCI REALIZACE AKCE PRO ŽADATELE

Program rozvoje venkova
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení (prostřednictvím farmáře)

1)   Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti – prostá kopie

2)   Doklad o vedení bankovního účtu ve vlastnictví příjemce – prostá kopie

3)   Účetní/daňové doklady – prostá kopie

4)   Doklad o uhrazení závazku dodavateli (výpis z BÚ) – prostá kopie

5)   Předávací protokol – prostá kopie

6)   Doklad o posouzení shody ES prohlášení shody – prostá kopie

7)   Technickou dokumentaci, technický průkaz – prostá kopie

8)   Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby 
       – prostá kopie

9)   Soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet (dle ÚRS Praha, a. s.) 
       – prostá kopie

10) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům – součást ŽoD – originál

11) Cenový marketing, včetně písemné smlouvy či objednávky 
       (u zakázek do 400 000 bez DPH) – prostá kopie

12) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace, u stroje včetně foto  
       evidenčního čísla – prostá kopie

13) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie

14) Dodatky ke smlouvám s dodavatelem na zakázky projektu – originál nebo ověřená kopie

V případě, že žadatel deklaroval vytvoření nových pracovních míst – Přehled o výši pojist-
ného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný České správě sociálního zabezpečení),  
a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o dotaci a vyplněný 
formulář Přehled o odvodech o osobách v zaměstnaneckém poměru  podniku – prostá 
kopie. Nebo Čestné prohlášení dle závazného vzoru – originál

16) Přílohy, dle fichí:
a) Fiche 1 – Doklad o prodeji komodity nebo jiný dokument dokládající výrobní zaměře-
ní žadatele za rok podání žádosti o platbu či rok předcházející – prostá kopie

b) Fiche 2 – Potvrzení Státní veterinární správy, že nově zavedený prodej ze dvora spl-
ňuje legislativní požadavky – prostá kopie

c) Fiche 4 – projekt týkající se ubytování realizován na území obce, kde se vybírají místní 
poplatky z cestovního ruchu, potvrzení příslušné obce prokazující, že příjemce dotace 
ohlásil vznik poplatkové povinnosti – prostá kopie
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POVINNÉ PŘÍLOHY PŘEDKLÁDANÉ PO PROPLACENÍ PROJEKTU

Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře.  Zpráva je ode-
vzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu udržitelnosti

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Žádost o platbu (podává prostřednictvím MS 2014+)
Povinné přílohy k ŽOP:
1) Účetní/daňové doklady
2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli
3) Pracovně právní dokumenty včetně pracovních výkazů
4) Předávací protokoly
5) Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby
6) Zpráva o realizaci projektu (podává se prostřednictvím MS 2014+) – předkládá do 20 PD  
     od ukončení realizace

OP ZAMĚSTNANOST
Žádost o platbu (podává se prostřednictvím MS 2014+)
Povinné přílohy k ŽOP:
1) Účetní/daňové doklady
2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli
3) Pracovně právní dokumenty včetně pracovních výkazů
4) Předávací protokoly
5) Zpráva o realizaci projektu (podává prostřednictvím MS 2014+), vč. dokladů prokazují- 
     cích naplňování indikátorů (pro kontrolu na místě):

a) Přihláška
b) Potvrzení vazby na trh práce.
c) Povinností příjemce zapsat každého účastníka projektu do systému 
     IS ESF 2014+ (https://esf2014.esfcr.cz/publicportal/DefaultPage.aspx?Action=get) 
     s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození.
    – Monitorovací list podpořené osoby,
    – Bagatelní podpora pro podpořenou osobu je min. 40 hodin (hodina = 60 minut).
d) Písemná smlouva o poskytování.
e) Příjemce je rovněž povinen vést evidenci docházky.

DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

1) hodnota samostatné zakázky nepřesáhne 400.000,- Kč (bez DPH)
     – tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která poskytne srovnatelný 
        cenový přehled – vzor
    – SOD s dodavatelem    O

2) hodnota samostatné zakázky přesáhne 400.000,- Kč (bez DPH)
     – výzva min. 3 dodavatelům (nutno mít hodnocené min. 3 nabídky!) – vzor
     – výzva k podání nabídky    K (kopie; stačí zaslat e-mailem)
     – zadávací dokumentace    O (originál/ úředně ověřená kopie)
          (stačí zaslat e-mailem)
     – nabídky (min. 3)    O (součástí splnění základních 
     a profesních kvalifikačních předpokladů)
     – vyhodnocení předložených nabídek      K (protokoly otevírání a hodnocení 
     nabídek)
     – prohlášení členů komise o nepodjatosti  O
     – dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů     K
     – oznámení o výběru nejvhodnější nabídky     K
     – SOD s dodavatelem    O
     – obálky od došlých nabídek   O

Jedná se o rámcové informace.
Detailní podmínky budou vždy upřesňovány.
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MAS Železnohorský region, z. s.
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