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Téma

Síťování, komplementarita a 
provázanost operačních 

programů



Co je to MAS?
Místní akční skupina je na politickém rozhodování 

nezávislým společenstvím občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné 

správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z 

národních programů, pro svůj region.
Cíle: zlepšování kvality života a životního prostředí ve 

venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také 
aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.



Metoda LEADER

Metoda LEADER je založena na principu zdola-
nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly 

vycházet z myšlenek a podnětů místních 
venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, 

nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo 
evropskou politickou mocí shora. Čím více 

subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři 
nápadů a také pro transparentnost působení MAS



Programové období 2014 - 2020

Nástavba na Leader – CLLD

CLLD - Komunitou vedený místní rozvoj (území)

Multifondové financování + zapojení do více OP

PRV, OP ŽP, OP Z, IROP

Řídící orgán pro MAS -Ministerstvo pro místní rozvoj



Provázanost na úrovni MAS

Alokace v Operačním programu Životní prostředí 

• Likvidace invazních druhů (křídlatka, bolševník)
• Výsadba zeleně mimo les

Výsadby: 
geograficky původní dřeviny (javor, dub, javor, jasan, osika, olše), 
staré odrůdy ovocných dřevin

Typy výsadeb:
Solitéry, Skupiny, Stromořadí, Remízy, Krajinotvorné sady

Omezení:
CHKO a NP, Min. výše nákladů – 100.000 Kč bez DPH



Provázanost na úrovni MAS
Alokace v Programu rozvoje venkova

• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• Sdílení zařízení a zdrojů

Realizace: 
Individuální či společné investiční projekty zaměřené na 
zpracování vlastní produkce, např. ovoce

Typ investic:
Stavební činnost, technologie, stroje a zařízení, HW, SW, nákup 
užitkového vozu N1, terénní úpravy okolí

Způsobilá výše nákladů: 50 tisíc až 5. mil. Kč bez DPH



Provázanost na úrovni MAS
Idea:

1. OP ŽP - Zemědělci hospodařící na zemědělské půdě na území 
národního parku či zvláště chráněné oblasti si požádají o 
dotace na výsadby starých krajových odrůd ovocný dřevin

2. Několik let pečují o založené porosty (zálivka, řez, ochrana 
před zvěří, ožínání, hnojení)

3. PRV - Následně požádají o investiční dotaci na výstavbu a 
vybavení zpracovny ovoce (mošty, džemy, přesnídávky, 
křížaly, pálenka)



Poznámka

Po dobu udržitelnosti (5 let) musí být sad přístupný 
– jde ve své podstatě o dotaci na podporu 
biodiverzity a ne na podporu zemědělské výroby

Po této lhůtě lze výsadby oplotit



Provázanost na úrovni MAS

Výsledek:

• Nový typ zemědělské činnosti v území
• Regionální produkce ovoce
• Výroba regionálních produktů
• Realizace přidané hodnoty
• Bohatnutí regionu

Realizace Strategie CLLD MAS Český sever
• Diverzifikace zemědělské prvovýroby
• Podpora lokální ekonomiky
• Podpora regionálních produktů, regionální značky



Podpora ze strany MAS Český sever

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnerem CSV 
MAS Český sever, z.s. si Vás dovolují pozvat na exkurzi

Renesance sadovnictví ve Šluknovském výběžku

Exkurze se uskuteční ve dnech 7. – 9. 6. 2017



Provázanost na úrovni OP

Příklad: Realizace pozemkových 
úprav a zakládání prvků ÚSES



Provázanost na úrovni OP
Program rozvoje venkova

Opatření 4.3.1 – pozemkové úpravy

Podporované aktivity:
• Geodetické práce
• Realizace plánů společných zařízení

Příjemce: Státní pozemkový úřad

Realizátor: na základě výběrového řízení podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek



Provázanost na úrovni OP

Integrovaný regionální operační program
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - investice

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

1. Vznik nového sociálního podniku

2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského 
subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem 
a splňuje principy sociálního podnikání.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských 
aktivit OSVČ



Výdaje projektu:
Min. výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč 
Max. výše celkových způsobilých výdajů: 4 900 000 Kč 

Žadatelé:
OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace,
církve, církevní organizace

Cílové skupiny:
uchazeči o zaměstnání 1 rok (či opakovaně 24 měsíců)
osoby, které opustily výkon trestu či zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy
osoby se zdravotním postižením azylanti do 12 měsíců od 
získání azylu, kteří jsou současně
uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.



Provázanost na úrovni OP

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Doporučené klíčové aktivity projektu:

1. vytvoření a zachování pracovních míst

2. vzdělávání zaměstnanců 

3. marketing sociálního podniku

4. provozování sociálního podnikání



Provázanost na úrovni OP
Výdaje projektu:
Min. výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč 
Max. výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč 

Žadatelé:
OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace,
církve, církevní organizace

Cílové skupiny:
uchazeči o zaměstnání 1 rok (či opakovaně 24 měsíců)
osoby, které opustily výkon trestu či zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy
osoby se zdravotním postižením
azylanti do 12 měsíců od získání azylu



Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!

Propojení aktivit model I

S pomocí IROP založím a vybavím podnik 
zaměřený na realizaci výsadeb zeleně 

S pomocí OP Z zajistím po dobu min. 24 měsíců 
chod podniku

Hlásím se do VŘ SPÚ na realizaci společných 
zařízení hrazených z PRV



Propojení aktivit model II

S pomocí IROP založím a vybavím podnik na 
realizaci výsadeb zeleně 

S pomocí OP Z zajistím po dobu min. 24 měsíců 
chod sociálního podniku

Hlásím se do VŘ na realizaci skladebných prvků 
ÚSES realizovaných v rámci OP ŽP 

. 



Úskalí?

Udržitelnost projektu

IROP -doba udržitelnosti projektu 3 roky

OP Z - doba realizace projektu závisí na 
předloženém podnikatelském plánu; z něj musí být 
zřejmé že je projekt dlouhodobě udržitelný i po 
ukončení financování prostřednictvím OP

Realizace – poskytnutí záruky k dílu



Síťování - příklad

Technologické centrum Akademie věd České republiky realizuje projekt 
Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska

potřebuje realizovat dotazníkové šetření u zemědělců

oslovuje MAS Český sever – ta realizuje s využitím svých kontaktů

TC AV ČR následně realizuje workshop (pro samosprávu a zemědělce)

MAS Český sever navrhuje, zda na něj nepozvat také zástupce SPÚ a 
Mgr. Filipa Mágra (TUR Šluknovsko)

na wokrshopu se zjistí, kolik aktérů se v daném území zajímá o podobné 
věci

 vzniká vize vzájemné spolupráce a koordinace v rámci zatím blíže 
nespecifikované platformy



Závěr?

Pokud se specializujeme na konkrétní problematiku, 
tak je v určitý moment nutné učinit krok zpět a podívat 

se na danou oblast s odstupem, v souvislostech a ve 
vzájemných vazbách – „pro stromy nevidět les“

Je důležité vyhledávat aktéry v území, komunikovat, 
koordinovat s nimi činnosti a vyměňovat si zkušenosti a 

poznatky - „levá ruka neví, co dělá pravá ruka“



Děkuji Vám za pozornost!

MAS Český sever, z. s.
Národní 486, 407 47 Varnsdorf,

telefon: +420 724 778 296, mail: info@masceskysever.cz  
http://www.masceskysever.cz


