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Úvod k Programovému období 21+
1. Krok: Standardizace MAS (2-9/2020)

K 1.12.2020 schválena
standardizace
u 54 MAS ze 180.

Úvod k Programovému období 21+
2. Krok: Koncepční část CLLD (2/2020-2/2021)
• Workshopy.
• Terénní práce vč. „návštěvy“ všech obcí.
• Práce tzv. od stolu – analytické údaje, zpracování dat z workshopů apod.
• Analýza problémů a potřeb.
• Stanovení vize, strategických a specifických cílů ad.
• Anketa – https://www.survio.com/survey/d/O7K8K7U8E2R6U1C1G
3. Krok: Akční plány (2021)
Nelze je zpracovat dříve, než budou schválené jednotlivé OP.
4. Krok: Výzvy a animace území (2022-2027)

Workshop
20.2.2020 Habartov

Vize

Vize představuje popis stavu, v jakém se bude území

Potřeba

působnosti MAS nacházet po naplnění rozvojových potřeb

identifikovaných

v

Analýze

rozvojových

rozvojového potenciálu území MAS.

Příčina
Řešení

VIZE

potřeb

a

OÚ Jenišov,
11.12.2006
Vytvořen text vize.

Analýza potřeb a rozvojového potenciálu
Word s analýzou potřeb
- Vychází z 1. a 2. workshopu 2020 (Lomnice, Habartov).
- Seskupení do oblastí dle témat, navazuje strategická část SCLLD.
Oblasti:
Lidské zdroje
Životní prostředí
Podnikatelské prostředí
Zemědělství a rozvoj venkova
Infrastruktura

Integrované a jiné nástroje 2021 - 2027
Integrované nástroje: CLLD, ITI.

Regionální akční plán (RAP): deinstitucionalizace sociálních služeb,
silnice II. třídy, zdravotní záchranná služba, střední školy.
Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení (KPSV): vyčleněná alokace
v IROP, OP JAK a OPZ+
Témata KPSV v IROP: infrastruktura pro sociální služby, sociální bydlení,
infrastruktura pro regionální školství

ITI Karlovy Vary a překryv CLLD
Obce z území MAS Sokolovsko začleněné do území ITI Karlovy Vary:
Hory, Chodov, Jenišov, Loket, Mírová, Nové Sedlo, Sokolov, Vintířov.
V ITI: IROP, OPŽP, OPD, OP JAK, OP TAK (asi ne OPZ+).

Připravenost projektů. Databáze projektů.
Jiný mechanismus výběru projektů než v CLLD.

Akční
plány

Zdroj:
https://mmr.cz/getmedia/24ee1
b86-b53e-4d9b-9824127313109836/Evropske-fondy-vCeske-republice-po-roce-2020WEB_1.pdf.aspx?ext=.pdf

Akční plány
Operační programy 2021-2027 blíže řešené v této prezentaci:
Státní zemědělská politika ČR (SZP)
OP Zaměstnanost+ (OP Z+)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
OP Životní prostředí (OP ŽP)
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

PRV 2021
5. výzva – vyhlášení cca březen 2021

PRV přechodné období
- jednoleté nebo dvouleté
- projekty dle starých pravidel, finanční alokace z nového
programového období
- alokace přechodného období 1/7 až 2/7 z celkové alokace nového
období – výše není zatím známá
- první výzvy v rámci přechodného období by se mohly vyhlásit
v 2. polovině roku 2021
- odmítnutí alokace pro přechodné období = ztráta této části finančních
prostředků

SZP
-

nečekají se zásadní změny oproti stávajícímu období
role MAS – vyhlašování výzev, výběr záměrů a poté pomoc žadatelům s dopracováním
těchto záměrů do plné ŽoD (administrativní kontrola SZIF)

Podporovaná témata:
✓ investice do zemědělských podniků
✓ zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
✓ lesnická a zemědělská infrastruktura, neproduktivní investice v lesích, stezky
✓ diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský CR
✓ lesnické technologie a produkty
✓ hasičské zbrojnice JPO V.
✓ kulturní a spolková zařízení, vč. knihoven, komunitní centra a zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání
✓ obchody
✓ památky místního významu

SZP
Co v CLLD zřejmě nebude:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

předávání znalostí a informační akce
pozemkové úpravy
protipovodňová opatření v lesích
meliorační a zpevňující dřeviny
sdílení zařízení a strojů
krátké dodavatelské řetězce
veřejná prostranství
školy
kulturní památky
muzea

OPZ+
Obecně budou podporována tato témata:
✓ Sociální začleňování.
✓ Zaměstnanost.
✓ Posilování rodinných vazeb.
✓ Soběstačnost venkova – zapojení místních aktérů – zlepšení kvality života na venkově.
✓ Přístupy a nástroje specifické pro venkovské prostředí – aktivní zapojování a participace místních komunit,
posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov.

Oproti předchozímu období nebude podporováno:
x Sociální podnikání
x Sociální služby
x Nástroje aktivní polity zaměstnanosti
x Příměstské tábory (nyní nově komunitní dětské tábory, bez souvislosti se zaměstnaností rodičů, jako součást
posilování místní komunity)
x Dětské skupiny

OPZ+
Podporované cílové skupiny (podporované aktivity musejí mít přímý dopad na CS)
✓ rodiny s dětmi
✓ osoby v produktivním věku a senioři
✓ osoby se zdravotním či soc. znevýhodněním
✓ pečující osoby
✓ osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
✓ nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce
✓ odborní pracovníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů
✓ participující členové komunity
!!! Podpora předem identifikovaných osob – detailní zmapování a analýzy potřeb.
!!! Maximální využití místních zdrojů, lokální rozměr a dosah.
!!! Komunitní rozměr, komunitní principy, komunitní život – funkční partnerství, svépomoc, otevřená komunikace, realizace
netradičních a neobvyklých řešení.

OPZ+
Příklady podporovaných aktivit:
✓ aktivizace, participace, zapojování CS do života v obci/komunitě; komunitní(soc.) práce, komunitní centra
✓ sociální práce na obcích
✓ sociální bydlení
✓ vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, dobrovolnictví, mezigenerační výpomoc
✓ sdílená a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče
✓ flexibilní formy zaměstnávání, pracovní mentoring, lokální tréninková pracovní místa, stáže u zaměstnavatelů,
prostupné zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání, podnikatelské inkubátory
✓ sociální, ekologické a komunitou podporované zemědělství a farmaření
✓ podpora rodiny a rodinných vazeb, vrstevnická výpomoc – peer programy, komunitní venkovské tábory,
slaďování péče o děti a seniory s prací
✓ vzdělávací a edukační aktivity pro CS

Animace území – sběr projektových záměrů
bude probíhat v 1. polovině roku 2021.

CLLD IROP a „velký IROP“ v roce 2021
CLLD MAS Sokolovsko:
• Výzva č. 19 cyklodoprava, 5 mil. Kč CZV.
• Výzva č. 20 infrastruktura ZŠ, 3,9 mil. Kč CZV.
• Obě výzvy budou vyhlášeny 4. 1. 2021, příjem žádostí o podporu do 10. 3. 2021.
REACT – EU:
• Zařazeno pod IROP jako dodatečná alokace.
• Navrhované aktivity: zdravotnictví, IZS, sociální infrastruktura, cyklodoprava, sportovní
infrastruktura.
• Implementace REACT – EU nebyla dosud schválena ze strany EK.
• Výzva pravděpodobně v roce 2021, ukončení projektů do konce roku 2023.

CLLD IROP 2021 - 2027
• Na kancelář MAS dá žadatel projektový záměr, MAS provádí věcné hodnocení a výběr.
• Vybrané žádosti žadatelé dopracují v MS2014+. CRR provede kontrolu.
• Oblasti podpory CLLD IROP 2021 – 2027:
✓ Bezpečnost v dopravě.
✓ Infrastruktura pro cyklistickou dopravu.
✓ Veřejná prostranství.
✓ Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
✓ Infrastruktura ZŠ a MŠ.
✓ Infrastruktura pro sociální služby.
✓ Kulturní památky, městská a obecní muzea, obecní profesionální knihovny.
✓ Veřejná infrastruktura cestovního ruchu.

IROP: Doprava
• Bezpečnost v dopravě
✓ výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní
komunikace
✓ zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků
zklidňujících dopravu
✓ rekonstrukce místních komunikací jako doplňková aktivita

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
✓ výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k
dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající cyklostezky,
včetně doprovodné infrastruktury
✓ realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s
vysokou intenzitou dopravy
• terminály > IP a ITI, příp. CLLD - veřejná prostranství
• nízkoemisní vozidla, telematika > IP a ITI

IROP: Veřejná prostranství
• Revitalizace veřejných prostranství
✓

realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro
zlepšení kvality veřejných prostranství
např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové
vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace,
průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a
workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety

✓

revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená
infrastruktura
-žadatel obec, zeleň do cca 30%
-sídelní zeleň > CLLD v OPŽP
Podmínka: Musí být zpracována územní studie veřejného prostranství.

IROP: IZS
•

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III a V
-výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a
revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích
-konečný výčet způsobilého vybavení daný GŘ HZS ČR
-zatím bez výčtu podporovaných regionů
-spolková činnost SDH > CLLD v SZP (PRV)

IROP: Infrastruktura MŠ
•

Rekonstrukce infrastruktury MŠ
a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
-navýšení kapacit a úpravy související se snižováním počtu dětí ve třídě
-zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ,
kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
-vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny
-zůstává podmínka souladu s MAP

IROP: Infrastruktura ZŠ
•

Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
-podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
-budování vnitřní konektivity škol
-vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
-budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě
vzdělávání ve školách (např. kabinety)

IROP: Infrastruktura ZŠ
• vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální
inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské
místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit
-veřejně přístupná školní hřiště, tělocvičny, auly, … = možnost podpory tzv. komunitní školy
• rekonstrukce učeben neúplných škol
-kmenové učebny venkovských malotřídek
• doprovodná infrastruktura zázemí školy jako doplňková aktivita
-zůstává podmínka souladu s MAP
-školní kuchyně a jídelny > CLLD v SZP (PRV)
- SŠ > IP / RAPy
- zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání > CLLD v SZP (PRV)

IROP: Infrastruktura pro sociální služby
•

Infrastruktura pro sociální služby
-infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách
- komunitní centra > CLLD v SZP (PRV), v IROP nebudou vůbec
- sociální bydlení > IP
- psychiatrie > nebude v IROP podporováno
- sociální podnikání > nebude v IROP podporováno

IROP: Kultura
•

Revitalizace národních kulturních památek a UNESCO
-revitalizace památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační
centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace
sbírkových fondů, parky u památek, parkoviště u památek
• Revitalizace a vybavení krajských městských a obecních muzeí
-revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační
centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace
sbírkových fondů
• Rekonstrukce a vybavení krajských obecních profesionálních knihoven
-rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační
software, technické vybavení knihoven
-neprofesionální obecní knihovny > CLLD v SZP (PRV)

IROP: Cestovní ruch
•

•

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
-budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení)
-budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních turistických tras
-propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí
-rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
ÚPD > nebude v IROP podporováno

CLLD IROP 2021 – 2027 prioritizace
V IROP pravděpodobně nižší procento podpory než v tomto programovém období,
pro náš region zřejmě 85 %.
Akční plán CLLD IROP MAS Sokolovsko:
Sběr projektových záměrů: Připravujte a konzultujte!

CLLD IROP 2021 – 2027 prioritizace
Oblasti podpory CLLD IROP 2021 – 2027:
• Bezpečnost v dopravě.
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu.
• Veřejná prostranství.
• Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
• Infrastruktura ZŠ
• Infrastruktura MŠ.
• Infrastruktura pro sociální služby.
• Kulturní památky.
• Městská a obecní muzea.
• Obecní profesionální knihovny.
• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu.

Online dotazník oblastí IROP:
1url.cz/qzOK5

OPŽP v CLLD
NS MAS stále vyjednává, aby byl OPŽP zařazen do CLLD na nové
období.
Bližší informace budou snad již začátkem roku 2021.

OPŽP

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
• Nový operační program pro metodu CLLD.
• Zatím není pevně stanoveno jak budou MAS
zapojeny, ani zda budou zapojeny všechny MAS .
• Cíl OP TAK ve vazbě na MAS:
✓ oslovit a zaktivizovat prvožadatele především
z řad malých a středních podniků na venkově
(ne zemědělské podniky!)

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
• Podporovaná aktivita:
✓ Pořízení strojů, technologických zařízení a vybavení, které
zvýší technologickou úroveň podniku, jeho
konkurenceschopnost a které umožní navazující digitalizaci
a automatizaci výroby.
✓ Propojení pořizovaných a stávajících technologií za pomoci
nejmodernějších komunikačních kanálů.

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
• Předběžné podmínky:
✓ Rozpočet 400.000 Kč až 2.000.000 Kč.
✓ Dotace 50 %.
✓ Bez nutnosti výběrového řízení.
✓ Pouze jednoetapové projekty.

Zapojení MAS do OP TAK
• Před podáním žádosti.
✓ Propagovat výzvu v regionu.
✓ Poskytovat žadatelům informace.
• Po podání žádosti.
✓ Kontrola formálních a věcných náležitostí.

Děkujeme za pozornost.

Jméno a příjmení

Email

Oblast působnosti

Ivana Jágriková

jagrikova@mas-sokolovsko.eu
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Markéta Hendrichová
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IROP

Michaela Polláková
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PRV/SZP

Zuzana Odvody

odvody@mas-sokolovsko.eu

OPZ/OPZ+

Anna Maria Schröcková

schrockova@mas-sokolovsko.eu

OPŽP

Veronika Wojnarová

admin@mas-sokolovsko.eu
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