OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Žadatele pro všechna opatření OPZ: obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové
organizace, NNO, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací
instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská
sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení
Dotace pro všechna opatření:
85–100 % dle žadatele, min. 400 000 Kč

Tuněchody

Dvakačovice
Úhřetice
Vejvanovice

Bořice
Čankovice

Chrudim
Kočí

Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti
znevýhodněných skupin
Aktivity:
• vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální
sociální podnik
• žadatelé omezeni na: OSVČ, NNO, obchodní korporace

Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality
Aktivity:
• podpora vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb.
• odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc, kontaktní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně
terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného
bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby

Honbice
Orel
Slatiňany

Svídnice

Bítovany

Žumberk
Smrček

Podpora vzniku a činnosti komunitních center
Aktivity:
• Podpora vzniku a činnosti komunitních center s dopadem činnosti
do sociální oblasti, snižování nezaměstnanosti, podpory zdravého
životního stylu apod.

Podpora prorodinných opatření
Aktivity:
• podpora dětských skupin pro veřejnost i pro podniky
• podpora zařízení péče o děti zajišťující péči o děti mimo školní
vyučování (typu školní družiny, kluby) s možností podpory
příměstských táborů v době školních prázdnin
• společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora

• vzdělávání pečujících osob
Uvedené informace jsou rámcové, konkrétní podmínky přidělení
dotace budou specifikovány v jednotlivých výzvách, které budou
zveřejněny na webu MAS.
Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje probíhá
v období 2017–2023.

MAS Chrudimsko, z. s.
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
tel. 774 800 906
facebook: www.facebook.com/maschrudimsko
info@maschrudimsko.cz, www.maschrudimsko.cz

Navštivte web
a facebook
MAS Chrudimsko
a dozvíte se více!

STRATEGIE
KOMUNITNĚ VEDENÉHO
MÍSTNÍHO ROZVOJE
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
CHRUDIMSKO

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

• stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (okruh zaměření stejný jako u ZŠ
a SŠ)

Rozvoj a podpora udržitelné mobility
Aktivity:
• výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací pro cyklisty
(součástí může být i doprovodná infrastruktura)

Žadatel: zařízení péče o děti, školy a školská zařízení, další subjekty
v oblasti vzdělávání, obce, církve, NNO a další
Dotace: 95 %

• výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací pro pěší
• pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
pro veřejnou dopravu

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

• pořízení specializované techniky a věcných prostředků
• stavby a stavební úpravy stanice základní složky IZS

Fiche 1: Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost
malých a středních podniků na území MAS
Aktivity:
• neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích/
informačních akcí (včetně výukových materiálů, výdajů na lektory,
pronájem prostor, občerstvení, propagace akce, atd.)
• podpora pro akce zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů; lesnictví; hospodářské subjekty, které jsou
malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech

Žadatel: HZS kraje, obce zřizující JPO II a JPO III, zřizovatelé ZZS, krajská
r ská
ra
raj
s
sk
ředitelství Policie ČR a další
Dotace: 95 %

Žadatel: subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání
znalostí a informační akce
Dotace: 60–90 % dle zaměření akce

Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS
(infrastruktura)
Aktivity:
• stavby a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče
• nákup objektů, stavební úpravy a vybavení pro dostupnost
a rozvoj sociální služby
• podpora infrastruktury komunitních center
• nákup a rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení

Fiche 2: Zlepšení podmínek pro činnost regionálních
zemědělských podniků
Aktivity:

Žadatel: obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo DSO, dopravci ve veřejné dopravě
Dotace: 95 %
Zmírnění dopadů živelných pohrom
Aktivity:

Žadatel: obce, NNO, církve, církevní organizace, organizace zřizované
obcemi a další
Dotace: 95 %
Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti
znevýhodněných skupin (infrastruktura)
Aktivity:
• nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení
a vybavení sociálních podniků
Žadatel: OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace
Dotace: 95 %
Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání
všech věkových skupin
Aktivity:
• stavební úpravy mateřských škol s vazbou na navýšení kapacity
• stavební úpravy a pořízení vybavení pro učebny ZŠ a SŠ
(pouze pro učebny cizích jazyků, technických a řemeslných oborů,
přírodních věd a pro práci s digitálními technologiemi)

• stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
• stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
• pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
• pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském
podniku
Žadatel: zemědělský podnikatel
Dotace: 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % pro oblast
čelící přírodním a jiným omezením)

Dotace: 35 % střední podniky, 45 % malé a mikro podniky

Fiche 4: Rozvoj lesnické infrastruktury
Aktivity:

• výstavba, rekonstrukce, opravy lesních cest včetně souvisejících
objektů a technického vybavení
Žadatel: PO a FO hospodařící v lesích, obce, svazky obcí
Dotace: 90 %

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury
Aktivity:
• investice související s rekonstrukcí a budováním zemědělské
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních
cest (včetně obnovy a výstavby souvisejících objektů a technického
vybavení)
Žadatel: obec, zemědělský podnikatel
Dotace: 90 %

Fiche 6: Rozvoj nezemědělských činností místních podniků
Aktivity:
• výstavba či stavební obnova provozovny, kanceláře
či malokapacitního ubytovacího zařízení
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího
pro nezemědělskou činnost
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, oplocení,
parkovací stání, atd.)
• zaměření pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci
ekonomických činností (např. ubytování, stravování, pohostinství,
sportovní a rekreační činnosti, činnosti související s úpravou krajiny,
vybrané druhy zpracovatelského průmyslu, atd.)
Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci
Dotace: 35 % střední podniky, 45 % malé podniky

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Aktivity:
• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů
• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků
a druhotných surovin
• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
• investice související s uváděním vlastních produktů na trh
• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu

Fiche 7: Rozvoj rekreačních funkcí lesů
Aktivity:
• opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba
a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
• zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí,
závory

Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, jiný
subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských
produktů

Žadatel: soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesů
Dotace: 100 %

• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků
• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky,
zábradlí)

