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Strategie MAS
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Zapojení do jednotlivých operačních programů
◦ IROP II – všechny MAS

◦ PRV – všechny MAS
◦ OPZ+ – asi 70 - 80 MAS
◦ OPŽP – asi jen animační činnost

◦ OPTAK – asi také animační činnost
◦ OPJAK – šablony se přemístí pod MAP, MAS již nebudou dělat, pokud nejsou nositeli MAP
◦ OP Doprava – s MAS se nepočítá

◦ OP Rybářství – s MAS se nepočítá
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Ministerstvo zemědělství - budoucí ZP
◦ Strategický rámec
◦ Posun o 1 až 2 roky
◦ Počátek období
◦ Hlavní trendy – Farm to fork strategy, Strategie pro biodiverzitu
◦ Základní cíle obou strategií – snížení používání pesticidů o 50%, snížení úniku živin o 50%, navýšit plochy
ekologického zemědělství na 25%, snížit používání hnojiv o 20%, snížit používání antimikrobiálních látek
(třeba antibiotika pro zvířata) o 50%. Do roku 2030.
◦ Důraz na udržitelnost v obchodních dohodách, podpora nízkouhlíkového zemědělství, zavedení
harmonizované povinné označování nutričních údajů, snížení dopadu potravinového odpadu, podpora boje
proti podvodům v potravinářství, rozvoj výzkumu a inovací.
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Ministerstvo zemědělství - budoucí ZP
◦ Strategie k biodiverzitě 30% území EU a moří – přeměnit na řízené chráněné oblasti, navrácení opylovačů na
zemědělkou půdu, obnova poškozených ekosytémů a řek, přeměnit 10% plochy zemědělské půdy na území
s vysokou biologickou rozmanitostí. V CŘ cca 350 tisíc ha těchto prvků by bylo. Minimálně 25% půdy
v ekologickém zemědělství.
◦ Posílení ochrany opylovačů a zvýšení chráněných území z 26% současných na 30% do roku 2030. Podpora
zalesňování. Ekozemědělství – 15% půdy přechodné nebo ekologické nyní, má být 25%. Rašeliniště,
mokřady travní porosty pro ukládání uhlíku
◦ VFR pro ČR Pilíř I 5,3 miliardy EUR, druhý pilíř 1,7 miliardy EUR + next generation EU, fond
◦ Preferenční kritéria MAS
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MMR – IROP II
◦ Naváže na současný IROP
◦ nebude podporováno sociální podnikání
◦ Bude podpořena veřejná infrastruktura cestovního ruchu
◦ Hasiči v MAS snad bez omezení
◦ Kulturní památky, nikoli jen NKP a UNESCO
◦ Veřejné prostranství
◦ Otázkou je podpora SMART
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MPSV - OPZ +
◦ Oslabení o 34%
◦ Počet podpořených MAS – 70 – 80 z celé ČR
◦ Národní kofinancování, předfinancování
◦ Klíčové projekty
◦ Sociální začleňování, zaměstnanost, podpora služeb na pomezí sociální a zdravotní péče, komunitní práce,
sousedská výpomoc, bydlení,…
◦ Sociální inovace (Sociální experimentování, Zlepšování kvality veřejných služeb , Rozšiřování inovativních
řešení a přístupů, vyvinutých např. v rámci složky Zaměstnanost a sociální inovace, v oblasti sociálního
začleňování, zaměstnanost, rovné příležitosti, efektivní fungování organizací)
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