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Krátce o MAS Mohelnicko, z.s.

• Založena v roce 2007

• sdružuje stabilně kolem třiceti členů ze soukromého, veřejného i 
neziskového sektoru

• za dobu své existence přinesla MAS do mikroregionu prostřednictvím 
dotací přes 9 mil. Kč 

• cílem MAS je rozvoj území prostřednictvím získávání finančních 
prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem posílení 
ekonomiky regionu, zkvalitnění života obyvatel i zlepšení vzhledu 
regionu



Harmonogram plánovaných výzev
Harmonogram výzev (v mil. Kč)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

IROP

Podpora cyklodopravy a bezpečnosti dopravy 7,8 7

Kvalita a dostupnost sociálních služeb 3 2

Sociální podnikání 2

Infrastruktura pro vzdělávání 1,8 1,2

OPZ

Podpora sociálních služeb 4 1,5 1,5

Sociální podnikání 1,2

Prorodinná opatření 1 1

Zaměstnanost 1 1

PRV

Podpora zemědělských podniků 2,2 2

Podpora a uvádění na trh zemědělských produktů 1

Podpora rozvoje nezemědělských činností 1,2

Posílení společenských funkcí lesa 2,7

Podpora efektivního hospodaření v lesích 1 0,7

Podpora činností spolupráce 0,3 0,2



Konkrétně o výzvách v roce 2017

Integrovaný regionální operační program (IROP)

1) Kvalita a dostupnost sociálních služeb (alokace 3 mil. Kč)

2) Sociální podnikání (alokace 2 mil. Kč)

3) Infrastruktura pro vzdělávání (alokace 1,8 mil. Kč)



Integrovaný regionální operační program (IROP)

1) Kvalita a dostupnost sociálních služeb

-cílem opatření je zlepšení kvality infrastruktury pro poskytování sociálních 
služeb podporující sociální začleňování

Hlavní aktivity projektu a jejich uznatelné výdaje

• Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce

- stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužících
k poskytování registrovaných sociálních služeb

- vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb,
budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace,
plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a
projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je součástí projektové
dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).



Integrovaný regionální operační program (IROP)

1) Kvalita a dostupnost sociálních služeb

Hlavní aktivity projektu a jejich uznatelné výdaje

• Nákup pozemků a staveb

-nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové
budovy, která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních
služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových
způsobilých výdajů

- nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro
poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách



Integrovaný regionální operační program (IROP)

1) Kvalita a dostupnost sociálních služeb

Hlavní aktivity projektu a jejich uznatelné výdaje

• Pořízení vybavení budov a zázemí

- pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytování 
služeb

• Pořízení automobilu

- nákup automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních 
služeb.

Nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a sociální
služby určené pouze pro cílovou skupinu senioři - osoby starší 65 let bez
přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních
službách. Dále nelze podpořit domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona
č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.



Integrovaný regionální operační program (IROP)

1) Kvalita a dostupnost sociálních služeb

Příjemci podpory

- obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi,

- dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí

- nestátní neziskové organizace

- církve, církevní organizace 

Financování:

- 95 % EFRR, 5 % příjemce

- Min. a max. výše celk. způsobilých výdajů: 500 tis. Kč/ 60 mil. Kč –
platí pro „velký“ IROP



Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
2) Sociální podnikání

• cílem opatření je zvýšení využití potenciálu sociálního podnikání k řešení 
nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených osob

• Hlavní aktivity:

a) Vznik nového sociálního podniku

- založení nového podnikatelského subjektu,

- rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním 
podnikem: - o nový předmět podnikání, - o nově zřízenou živnost, - o nový 
obor činnosti v rámci živnosti volné

b) Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v 
době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního 
podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 



Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
- 2) Sociální podnikání
- rozšíření nabízených produktů a služeb

- rozšíření prostorové kapacity podniku

- zavedení nových technologií výroby

- zefektivnění procesů v podniku

- Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením, tím se rozumí přijetí zaměstnanců na
nově vytvořená místa vzniklá rozšířením. Musí vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových
skupin, aby byl splněn min. 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu
zaměstnanců sociálního podniku. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin,
který nesmí nastat na úkor snížení stávajícího počtu zaměstnanců.

Cílové skupiny:
- Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok
- Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou

letech v součtu délky 12 měsíců
- Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu.
- Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění

zařízení
- Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, jedná se o: osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním
postižením) – dříve osoby plně invalidní, osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby
částečně invalidní, osoby zdravotně znevýhodněné.



Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
2) Sociální podnikání

c) Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ Realizací projektu vznikne 
nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření podniku. V případě rozšíření existujících aktivit 
může jít o rozšíření nebo inovaci stávajícího oprávnění k podnikání nebo o získání nového oprávnění 
k podnikání.

Nelze financovat:

- zemědělskou prvovýrobu (výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení, chov
zvířat před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru,
porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého fyzického opracování)

- komerční turistická zařízení, hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ -
NACE kód 55 Ubytování), restaurace, hospody, pivnice, bary, komerční volnočasová zařízení –
provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří,

- sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter, lázeňské provozy.

- V oblasti stravování lze financovat: drobné provozovny – bistra, kavárny, cukrárny, výrobny
svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží-li k
integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.



Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
2) Sociální podnikání

Příjemci podpory:

- osvč, msp, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, NNO, 
církve, církevní organizace

Financování
EFRR 85 % celkových způsobilých výdajů
Příjemce: 15 % celkových způsobilých výdajů 
Min. a max. výše celkových způsobilých výdajů: 400 tis. Kč/4,9 mil. Kč 
(platí pro „velký IROP).



Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
3) Infrastruktura pro vzdělávání
- cílem opatření je zajistit rovný přístup ke kvalitnímu formálnímu, 

zájmovému i neformálnímu vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání 
dospělých

- podpora investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení škol a 
vzdělávacích zařízení pro rozvoj žáků v oblastech komunikace v cizích 
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními 
technologiemi. V rámci tohoto opatření se plánují podpořit projekty ZŠ.

Hlavní aktivity:
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury, 

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb, 
pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek

- na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu



Integrovaný regionální operační program (IROP)
3) Infrastruktura pro vzdělávání

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

Stavba

- přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání o laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve
vazbě na klíčové kompetence pro IROP,

- nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek,
úklidové komory), o zázemí pro vzdělávací personál, o chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné
pro propojení nově vybudovaných prostor,

- stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé
budově (např. zajištění bezbariérového přístupu)

Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor

- pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, a zázemí pro
vzdělávací personál ve vazbě na klíčové kompetence IROP včetně nezbytného zázemí těchto učeben,

- nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných
učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence IROP (např.
laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení ve vazbě na klíčové kompetence: výuku
cizích jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a odborné učebny počítačů)



Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
3) Infrastruktura pro vzdělávání

- pořízení nábytku chodeb, vstupních a spojovacích prostor, vybavení venkovních výukových prostor s vazbou 
na klíčové kompetence IROP, pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro 
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu:

- demolice budov v areálu zařízení, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu,

- úpravy venkovního prostranství v areálu vzdělávacího zařízení (zeleň, přístupové cesty v areálu, oplocení,
parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení,

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),

- projektová dokumentace stavby, EIA (Environmental Impact Assessment, Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí),

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových
řízení, zpracování studie proveditelnosti),

- nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto
služby součástí pořizovací ceny vybavení,

- povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),



Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
3) Infrastruktura pro vzdělávání

Vedlejší podporované aktivity: demolice související s realizací projektu, úpravy zeleně a venkovního
prostranství, projektová dokumentace, EIA, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP,
autorský dozor), pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), povinná publicita (podle kap. 13
Obecných pravidel).

- na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů
projektu.

Financování:

Min. EFRR 85 %, zbytek v závislosti na typu příjemce

Příjemci podpory:

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

- Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace



Operační program Zaměstnanost

1) Podpora sociálních služeb (alokace 4 mil. Kč) 

2) Sociální podnikání (alokace 1, 2 mil. Kč)

3) Prorodinná opatření (alokace 1 mil. Kč)



Operační program Zaměstnanost

1) Podpora sociálních služeb

- cílem je zvýšit rozsah, kvalitu a kapacitu nabízených sociálních služeb v
regionu s prioritním důrazem na sociální začleňování a prevenci sociálního
vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

• Příklady projektů:
- terénní a ambulantní forma sociálních služeb poskytovaných podle zákona 108/2006 Sb.
- odborné sociální poradny (zaměření na jednotlivé cílové skupiny - rodiny, senioři, osoby 

se zdravotním postižením, oběti trestných činů a domácího násilí apod.)
- terénní programy (prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi 

spojeného rizikového chování
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (podpora rodinám s dětmi, u kterých je 

jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové 
podmínky, nezaměstnanost, dluhy, ...)

- raná péče (depistáže, speciální-pedagogická diagnostika, poskytování poradenství rodině 
postiženého dítěte, poradenství při jeho výchově a výběru vhodného výchovně-
vzdělávacího zařízení)



Operační program Zaměstnanost
1) Podpora sociálních služeb
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (poradenská a preventivní činnost pro děti od 6 do 26 let
věku, prevence kriminality, prevence sociálního selhávání ve společnosti, naplnění času jinak
neorganizované mládeže a dětí, motivace ke vzdělávání, zahájení motivačního procesu a prvních
kroků k zařazení mládeže na trh práce, zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcích)
- sociální rehabilitace (posila osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka pro využití

běžných společenských zdrojů a fungování v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a
v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života, např. nácvik
obsluhy přístrojů běžně dostupných na veřejných místech a na úřadech)

- poradenství a nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr, nácvik
hospodaření s penězi, nakupování atd.

- podpora samostatného bydlení (pomoc dospělým lidem se znevýhodněním žít v běžném prostředí
vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení, maximální integrace dospělých osob
se znevýhodněním do společnosti, zvláště v jejich osobním prostředí, cílem je pracovat s klientem
na maximálním možném osamostatnění se

- osobní asistence (pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; jedná
se pomoc při činnostech charakteru, který by člověk, pokud by neměl sníženou soběstačnost,
zvládal sám)

- odlehčovací služby (lze i pobytová forma) poskytnutí krátkodobého pobytu pro seniory, kteří mají
sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pobyt
je poskytován s cílem zajištění bezpečného i příjemného trávení času v době nepřítomnosti jeho
pečovatele



Operační program Zaměstnanost

1) Podpora sociálních služeb

- komunitní sociální práce a komunitní centra

- činnosti v rámci sociálního začleňování realizované mimo režim zákona 108/2006 
Sb.

- aktivity k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí * 
vzdělávání osob z cílových skupin

- resocializační programy pro osoby opouštějící zařízení výkonu trestu odnětí 
svobody

- asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo prevenci 
sociálního vyloučení



Operační program Zaměstnanost

1) Podpora sociálních služeb

Příjemci:

- MAS

- 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



Operační program Zaměstnanost

1) Podpora sociálních služeb

Financování: evropský podíl vždy 85 %, zbylých 15 % v závislosti na typu 
žadatele

Celkové způsobilé výdaje: min. 400 tis. Kč, max. výše: 3 mil. Kč



Operační program Zaměstnanost

2) Sociální podnikání
- cílem je zvýšit možnosti osob sociálně vyloučených nebo sociálním 

vyloučením ohrožených na trhu práce formou podpory podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příklady podporovaných projektů:
- vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

(integrační sociální podnik) – integrace těžko zaměstnatelných a 
nezaměstnatelných zpět do pracovního procesu a s tím často i do 
společnosti (vytváření pracovních míst, příprava na budoucí zaměstnání)

- vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
(environmentální sociální podnik) - environmentální udržitelnost a obecně 
pozitivní dopad na lokální komunity.



Operační program Zaměstnanost
2) Sociální podnikání

- MAS, 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



Operační program Zaměstnanost

2) Sociální podnikání

- Financování: evropský podíl vždy 85 %, zbylých 15 % v závislosti na 
typu žadatele

Celkové způsobilé výdaje: min. 400 tis. Kč, max. výše: 3 mil. Kč



Operační program Zaměstnanost

3) Prorodinná opatření
- rozšíření a zkvalitnění podmínky pro fungování rodin tak, aby rodičům s 

malými dětmi a osobám pečujícím o jiné závislé osoby byl umožněn lepší 
přístup na trh práce

Příklady projektů:
- podpora zařízení doplňujících stávající institucionální formu zařízení pro 

děti mladšího školního věku, s možností podpory příměstských táborů v 
době školních prázdnin

- podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (vybudovat či provozovat 
zařízení péče o děti, zajišťují kvalitní péči o děti již od jejich narození, 
respektive od jednoho roku věku (dětské skupiny), a to pro širokou 
veřejnost



Operační program Zaměstnanost
3) Prorodinná opatření

Příjemci:

- MAS, 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

Financování:

- evropský podíl vždy 85 %, zbylých 15 % v závislosti na typu žadatele

Celkové způsobilé výdaje: min. 400 tis. Kč, max. výše: 3 mil. Kč



Děkujeme za pozornost 

Adéla Klásová, Jitka Macháčková a Lenka Vlasová

manažerky MAS Mohelnicko, z.s.

masmohelnicko@email.cz

www.masmohelnicko.cz

mailto:masmohelnicko@email.cz
http://www.masmohelnicko.cz/

