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Vážení čtenáři, 

v právě dokončeném Zpravodaji se Vám pokusíme sdělit co nejvíce informace o dění v naší MAS. Na začátku 

se vrátím do nedávné historie. Od roku 2014 jsme připravovali novou strategii a jistě si mnozí z vás vzpomenou 

na naše „výjezdy“ do území, rozhovory s vámi a získávání podkladů pro obsáhlý dokument, kterým naše strategie 

opravdu je. Území MAS je rozsáhlé a také různorodé. V době, kdy jsme strategii dokončovali, přistoupily do MAS 

další obce a my jsme opět zapracovávali údaje a přidávali data. Nakonec se vše zvládlo a v prosinci 2016 byla 

Integrovaná strategie schválena jednotlivými ministerstvy. V roce 2017 jsme postupně začali vyhlašovat výzvy 

a vybírali první projekty k podpoře. Sice podmínky jednotlivých operačních programů nejsou nastaveny ideálně, 

ale přece se některé projekty zrealizovaly a do konce roku 2019 bude ještě několik projektů dokončeno.  

V letošním roce jsme na MMR podávali střednědobé hodnocení (mid-term evaluaci) naší strategie. V září nám 

bylo schváleno a my můžeme přistoupit k přidání článku 20a) do programového rámce PRV (Program rozvoje 

venkova) v naší strategii. O co se bude jednat? Na valné hromadě v dubnu letošního roku jste byli podrobněji 

s článkem 20 seznámeni a také valná hromada schválila přidání tohoto opatření do programového rámce. Jedná 

se o Fichi, z které se budou moci čerpat peníze na obnovu veřejných prostranství v obcích (POZOR: vybudování 

nástupiště zastávek veřejné dopravy je nezpůsobilý výdaj). O této možnosti a podmínkách získání dotace vás 

budeme podrobněji informovat na našich stránkách a také na valné hromadě. Počítejte s tím, že výzva na toto 

opatření bude vyhlášena až po schválení změny naší strategie řídícím orgánem, tedy ke konci II. čtvrtletí roku 

2020. Důležitou podmínkou pro získání dotace z článku 20 je, že realizace projektu je v souladu 

s plánem/programem rozvoje obce. Limit/horní hranice způsobilých výdajů bude upřesněn na Valné hromadě, 

výše podpory 80 % je dána Pravidly. Budou to tedy skutečně „malé projekty pro obce“.  

V následujících článcích našeho zpravodaje je popsáno dosavadní čerpání z jednotlivých operačních programů, 

dozvíte se o připravovaném projektu spolupráce a o společné putovní vánoční výstavě „Bez stromečku nejsou 

Vánoce …“. 

 

Protože se nezadržitelně blíží konec roku, dovolte mi, abych vám za nás za všechny zaměstnance kanceláře 

do roku 2020 popřála pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a mnoho úspěchů! 

 

Jaroslava Hájková, ředitelka Společnosti 

 

Slovo úvodem 
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OPERAČNÍ PROGAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP) 

Z operačního programu Životního prostředí byly 

vyhlášeny celkem tři výzvy na výsadbu dřevin. Do 1. 

výzvy (alokace 6 443 000 Kč) se nepřihlásil žádný 

žadatel. Do 2. výzvy (alokace 6 443 000 Kč) 

se přihlásili 2 žadatelé, 1 neuspěl.  

Nyní je vyhlášena 3. výzva, alokace je ve výši 6 556 

610 Kč, ukončení příjmu žádostí je 17. 12. 2019 

(https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-

2020/vyzvy/opzp/vyzva-c.-3-mas-havlickuv-kraj-

opzp-e28093-vysadba-drevin). 

 

Seznam podpořených žádostí z výzev OPŽP 

Číslo výzvy Žadatel Název projektu Výše dotace 

2            Město Ždírec nad Doubravou Alej nad obcí Horní Studenec 870 306,21 Kč 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) 

Z programu rozvoje venkova bylo vyhlášeno celkem 

pět výzev. 1. výzvu, která zahrnovala následující 

Fiche: Fiche č. 1 (Odborná vzdělávání a poradenství 

pro podnikatele), Fiche č. 2 (Podpora rozvoje 

zemědělských podniků), Fiche č. 3 (Podpora 

zpracování a uvádění zemědělských produktů 

na trh), Fiche č. 7 (Rozvoj nezemědělské činnosti                        

a agroturistiky) a Fiche č. 10 (Podpora společenských 

funkcí lesa).   Zaregistrováno v kanceláři MAS bylo 10 

žádostí. Do Fiche č. 1 a 10 nebyl podán žádný 

projekt.   

Seznam podpořených žádostí v 1. výzvě o dotaci PRV 

Fiche  Místo realizace projektu NUTS 5 Název projektu Dotace v Kč 

2 Ostrov nad Oslavou Pořízení stroje 1 200 000 

2 Hodíškov Nákup zemědělské techniky pro ZDV Hodíškov 2 995 800 

2 Krucemburk Nákup zemědělské techniky 2 593 200 

2 Česká Bělá Nákup postřikovače 240 000 

2 Česká Bělá Nákup kolového nakladače 587 500 

2 Sobíňov Modernizace zemědělské techniky 819 540 

2 Krucemburk, Hluboká u 
Krucemburku 

Investice Martin Jonáš 850 000 

2 Žižkovo Pole Nákup techniky ZD Žižkovo Pole 2 625 000 

3 Krucemburk Modernizace výroby řeznických a uzenářských 
výrobků 

762 250 

7 Ostrov nad Oslavou Podpora investic na rozšíření truhlářské výroby 2 106 723 

CELKEM 14 780 013 

 

2. výzva zahrnovala následující Fiche: Fiche č. 1 

(Odborná vzdělávání a poradenství pro podnikatele), 

Fiche č. 3 (Podpora zpracování a uvádění 

zemědělských produktů na trh), Fiche č. 4 (Lesnická 

infrastruktura), Fiche č. 10 Podpora společenských 

funkcí lesa, Fiche č.  

 

11 (Investice do lesnických technologií a techniky). 

Příjem žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy byl ukončen 

19. března 2018. K tomuto datu bylo podáno na MAS 

podáno 5 žádostí ve všech vyhlášených Fichích. 

Do Fiche č. 1, 4 a 10 nebyl podán žádný projekt.

 

Realizované výzvy z operačních programů  

 

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opzp/vyzva-c.-3-mas-havlickuv-kraj-opzp-e28093-vysadba-drevin
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opzp/vyzva-c.-3-mas-havlickuv-kraj-opzp-e28093-vysadba-drevin
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opzp/vyzva-c.-3-mas-havlickuv-kraj-opzp-e28093-vysadba-drevin
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Seznam podpořených žádostí v 2. výzvě o dotaci PRV 

Fiche  Místo realizace projektu NUTS 5 Název projektu Dotace v Kč 

3 Sněžné Modernizace a zefektivnění výroby   134 297  

3 Sněžné Modernizace výroby     30 818  

3 Krucemburk Modernizace vybavení   388 100  

11 Česká Bělá Investice do lesnické techniky – Tecl Luboš   199 950  

11 Havlíčkova Borová Investice do lesnické techniky –  
Dejmal Ondřej 

  245 000  

CELKEM 998 165 

 

Příjem žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy byl ukončen 

12. února 2019. K tomuto datu bylo podáno na MAS 

celkem 38 žádostí do vyhlášených Fichí. Výše 

požadované dotace úhrnem za všechny žádosti byla 

24 008 506,- Kč. 

Výzva obsahovala následující Fiche: Fiche č. 1 

(Odborná vzdělávání a poradenství pro podnikatele) 

Fiche č. 2 (Podpora rozvoje zemědělských podniků), 

Fiche č. 3 (Podpora zpracování a uvádění 

zemědělských produktů na trh), Fiche č. 4 (Lesnická  

 

 

 

infrastruktura), Fiche č. 5 (Zemědělská 

infrastruktura) Fiche č. 6 (Ochrana krajinného rázu, 

včetně obnovy zeleně a vody v krajině), Fiche č. 7 

(Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky), Fiche 

č. 8 (Preventivní protipovodňová opatření v lesích), 

Fiche č. 9 (Ochrana lesních porostů), Fiche č. 10 

(Podpora společenských funkcí lesa), Fiche č. 11 

(Investice do lesnických technologií a techniky), 

Fiche č. 12 (Podpora spolupráce společného sdílení 

zařízení a zdrojů),  Fiche č. 13 (Podpora spolupráce 

mezi aktéry v území). Do Fiche č. 1, 5, 6, 8, 10 a 13 

nebyl podán žádný projekt. 

Seznam podpořených žádostí v 3. výzvě o dotaci PRV 

Fiche  Místo realizace projektu NUTS 5 Název projektu Dotace v Kč 

2 Ždírec nad Doubravou Modernizace farmy - Ždírec nad 
Doubravou 

 1 400 000   

2 Ostrov nad Oslavou a Obyčtov Pořízení respondérů  1 182 528   

3 Vatín Modernizace bramborárny  1 124 603   

4 Přibyslav Oprava LC Javorka  2 076 669  

7 Ostrov nad Oslavou Podpora investic pro rozšíření 
truhlářské výroby II. 

    224 999  

7 Pohled Vybavení truhlářské dílny     179 100  

7 Křižánky Modernizace strojního vybavení     760 500  

7 Ždírec nad Doubravou Vybavení pneuservisu     283 069 

7 Havlíčkova Borová Modernizace vybavení truhlárny     224 550  

9 Přibyslav (Lesní porosty umístěné na LHC LCDO 
Přibyslav) 

Ochrana lesních porostů 2019     365 330  

11 Velká Losenice Lesnická technika  1 940 000  

12 Obyčtov  Společné pořízení zemědělských strojů     218 250  

CELKEM 9 979 598 

 

4. výzva byla stornována. 
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5. výzva byla vyhlášena dne 28. května 2019, 

ukončení příjmu žádostí bylo 28. června 2019. Výzva 

obsahovala následující Fiche: Fiche č. 2 (Podpora 

Seznam podpořených žádostí v 5. výzvě PRV 

rozvoje zemědělských podniků), Fiche č. 7 (Rozvoj 

nezemědělské činnosti a agroturistiky), Fiche č. 10 

(Podpora společenských funkcí lesa). 

 

Fiche  Místo realizace projektu NUTS 5 Název projektu Dotace v Kč 

2 Krucemburk Nákup zemědělské techniky  300 000   

2 Česká Jablonná Technická modernizace podniku  276 500 

2 Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec Pořízení čelní žací lišty  150 000   

2 Fryšava pod Žákovou horou Pořízení diskové sekačky  211 750  

2 Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec Pořízení vykusovače siláže 130 200      

2 Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec Nákup neseného tříradličného pluhu 85 200      

7 Ždírec nad Doubravou Dodávkové vozidlo pro dílnu    174 999 

7 Sněžné Pořízení klimatizace do provozovny     67 351  

CELKEM  1 396 000 

  

Z PRV připravujeme 6. výzvu, která bude vyhlášena na dvě Fiche v první polovině ledna 2020. Bude se jednat 

o Fichi č. 7 - Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky a Fichi č. 12 - Podpora spolupráce společného sdílení 

zařízení a zdrojů. Informace naleznete na našich stránkách. 

        

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) 

V dubnu 2017 byly vyhlášeny dvě výzvy z operačního 

programu Zaměstnanost. 1. výzva Propojení 

profesních a rodinných potřeb, alokace 1 500 000 

Kč.  Do první výzvy se přihlásil jeden žadatel, který 

uspěl, a jeho projekt byl vybrán k financování.  

2. výzva byla vyhlášena na opatření 1.1.2 Vytváření 

pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny 

obyvatel, alokace 8 800 000 Kč. Do této výzvy se 

nepřihlásil žádný žadatel. 

V březnu 2018 byla vyhlášena 3. a 4. výzva z OPZ. 3. 

výzva byla zaměřena na opatření 1.1.3 Propojení 

profesních a rodinných, alokace 761 243, 75 Kč. 

Do této výzva se přihlásil jeden žadatel, který 

nesplnil podmínky věcného hodnocení. 

4. výzva obsahovala opatření 1.2 Vytváření 

pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny 

obyvatel, alokace 8 800 000 Kč. Do této výzvy 

se přihlásili dva žadatelé, kteří neuspěli, protože 

nesplnili podmínky věcného hodnocení. 

Další čtyři výzvy vyhlásila MAS na podzim roku 2018: 

Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – Propojení 

profesních a rodinných potřeb, alokace 630 875 Kč, 

byl přijat jeden projekt, který nebyl vybrán řídícím 

orgánem k financování. 

Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření 

pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny 

obyvatel, alokace 8 800 000 Kč, byly přijaty dva 

projekty, jeden nesplnil podmínky věcného 

hodnocení, druhý nebyl vybrán řídícím orgánem 

k financování. 

 

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj - Podpora sociální 

integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků, 

alokace 5 030 000 Kč, byly přijaty dva projekty, jeden 

byl vybrán k financování. 

 

Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj - Vznik a rozvoj 

nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání, alokace 1 700 000 Kč, byly přijaty dva 

projekty a ani jeden nesplnil podmínky věcného 

hodnocení. 

Nyní je vyhlášena výzva:  
Výzva č. 9 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření 
pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny 
obyvatel, alokace 6 767 562,50 Kč, výzva vyhlášena 
27. 11. 2019, příjem žádostí je do 31. 12. 2019 
(https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-
2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-9-mas-havlickuv-kraj-
e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-
znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2).

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-5-mas-havlickuv-kraj-e28093-propojeni-profesnich-a-rodinnych-potreb-opatreni-3
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-5-mas-havlickuv-kraj-e28093-propojeni-profesnich-a-rodinnych-potreb-opatreni-3
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-6-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-6-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-6-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-8-mas-havlickuv-kraj-vznik-a-rozvoj-novych-podnikatelskych-aktivit-v-oblasti-socialniho-podnikani-opatreni-1
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-8-mas-havlickuv-kraj-vznik-a-rozvoj-novych-podnikatelskych-aktivit-v-oblasti-socialniho-podnikani-opatreni-1
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-8-mas-havlickuv-kraj-vznik-a-rozvoj-novych-podnikatelskych-aktivit-v-oblasti-socialniho-podnikani-opatreni-1
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-6-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-6-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-6-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-9-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-9-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-9-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opz/vyzva-c.-9-mas-havlickuv-kraj-e28093-vytvareni-pracovnich-prilezitosti-pro-znevyhodnene-skupiny-obyvatel-opatreni-2
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Seznam podpořených žádostí z výzev OPZ 

Číslo výzvy Žadatel Název projektu Výše dotace 

1 Bc. Martin Dostál SKI Fanatic - tábor 738 756,25Kč 

7 Kolpingovo dílo České republiky z.s. MOZAIKA 2.0: Žďár nad Sázavou 3 050 900 Kč 

 

V první polovině dotačního období (k 31. 12. 2018) bylo v rámci OPZ zazávazkováno celkem do území MAS  

3 789 656,25 Kč. 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

MAS Havlíčkův kraj vyhlásila do současnosti čtyři výzvy 

k předkládání žádostí o dotace z IROP.  Jednalo 

se o výzvy: 

Výzva č. 1 - Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik 

a katastrof, alokace 6 343 000 Kč (podáno 7 žádostí, 

k financování vybráno 5). 

Výzva č. 2 - Infrastruktura pro vzdělávání 

a celoživotní učení, alokace 22 822 000 Kč (podáno 6 

žádostí, k financování vybráno 3). 

Výzva č. 3 - Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti 

udržitelných forem dopravy, alokace 27 182 000 Kč 

(podáno 6 žádostí, k financování vybráno 4). 

Výzva č. 4 - Podpora sociálních služeb, alokace 

14 272 000 Kč (podáno 4 žádostí, k financování 

vybráno 3). 

 

Dne 10. 12. 2019 bude vyhlášena výzva: 

Výzva č. 5 - Infrastruktura pro vzdělávání 

a celoživotní učení, alokace 3 961 731,15 Kč, své 

žádosti mohou žadatelé podávat do 12. 2. 2020 

(https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-

2020/vyzvy/irop/). 

 

Seznam podpořených žádostí z výzev IROP 

Číslo výzvy Žadatel Název projektu Výše dotace 

1 Městys Bohdalov 
Nový dopravní automobil pro JSDH 

městyse Bohdalov 
930 553,50 Kč 

1 Obec Velká Losenice 
Nový DA pro JSDH obce Velká 

Losenice 
1 070 069,55Kč 

1 Městys Nové Veselí Dopravní automobil 1 495 893,75 Kč 

1 Město Svratka Dopravní automobil pro JSDH Svratka 1 091 836,9 Kč 

1 Městys Vojnův Městec 
Dopravní automobil JSDH Vojnův 

Městec 
1 196 675,1 Kč 

2 Obec Velká Losenice Nástavba ZŠ a MŠ ve Velké Losenici 4 749 731,15 Kč 

2 
Přístavba Mateřské školy Bezručova v 

Přibyslavi 
Město Přibyslav 11 173 112,20 Kč 

2 
Rekonstrukce odborné učebny fyziky a 

chemie na základní škole v Kameničkách, č. 
p. 38 

Obec Kameničky 2 173 633,25 Kč 

3 Kohoutov přechod pro chodce na sil. I/34 Město Ždírec nad Doubravou 522 287,29 Kč 

3 Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou Město Žďár nad Sázavou 14 721 041,72 Kč 

3 Pořízení nízkoemisních autobusů ZDAR, a.s. 4 750 000 Kč 

3 
Stezka podél komunikace II/345, ulice 
Chotěbořská, Ždírec nad Doubravou 

Město Ždírec nad Doubravou 5 774 863,15 Kč 

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/
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V první polovině dotačního období (k 31. 12. 2018) bylo v rámci IROP zazávazkováno celkem do území MAS  

56 650 611,41 Kč.  

 
 

 

 

Přehled realizovaných projektů (1. výzva PRV) 

Pořízení stroje - ZP Ostrov, a.s., Ostrov nad Oslavou Nákup postřikovače - Dušan Jaroš, Česká Bělá - Cibotín  

Celkové náklady: 2 625 700, - Kč   Celkové náklady: 580 800,- Kč 

Výše dotace: 1 200 000,- Kč    Výše dotace: 240 000,- Kč 

  

Nákup kolového nakladače - Jan Jonáš, Česká Bělá - Samotín 
Celkové náklady: 1 421 750,- Kč 
Výše dotace: 587 500,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Vybudování komunitního centra Stodola Obec Křižánky 4 745 250 Kč 

4 
Pořízení elektromobilu pro sociální služby - 

Obec Svratouch 
Obec Svratouch 956 498 Kč 

4 
Pořízení elektromobilu pro Pečovatelskou 

službu ve Ždírci nad Doubravou 
Město Ždírec nad Doubravou 1 299 165,85 Kč 

Realizované projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 
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Nákup zemědělské techniky pro ZDV Hodíškov - Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov 
Celkové náklady: 6 525 530, -, výše dotace: 2 995 800, - Kč 
(cisterna, diskové brány, luční smyk, návěs, obraceč píce, přepravník balíků, rozdružovač balíků, shrnovač píce, 
vozík na mléko)  
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Nákup techniky ZD Žižkovo Pole – Zemědělské družstvo Žižkovo Pole 
Celkové náklady: 6 473 500,- Kč, výše dotace: 2 625 000,- Kč 
(manipulátor, rotační brány, secí stroj)

 

Modernizace výroby řeznických a uzenářských výrobků – Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost 
Celkové náklady: 2 036 539,- Kč, výše dotace: 762 250,- Kč 
(chladírenské vozidlo, udírna) 

 

Investice Martin Jonáš, Hluboká u Krucemburku  
Celkové výdaje: 2 057 000,- Kč, výše dotace: 850 000,- Kč 
(nesené disky, radličkový podmítač, rozdružovač balíků)
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Nákup zemědělské techniky - Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost  
Celkové výdaje 6 755 430,- Kč, výše dotace 2 593 200,- Kč 
(cisterna na fekálie, návěs, traktor) 

 

Přehled realizovaných projektů (2. výzva PRV) 
 
Modernizace výroby – Dobrůtky z Vysočiny s.r.o. 
Celkové výdaje projektu: 82 868,- Kč, výše dotace: 30 818,- Kč 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci IROP (= Integrovaný regionální operační program) bylo realizováno celkem 15 projektů, celkové způsobilé 

výdaje ve výši 59 632 222,51 Kč, celková dotace z MAS Havlíčkův kraj ve výši 56 650 611,40 Kč. Ve všech výzvách 

byly vyhlášeny výzvy na celkovou alokaci, kterou měla MAS k dispozici. 

 

Projekty realizované z Výzvy č. 1: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik 
a katastrof  
 
Dopravní automobil JSDH Vojnův Městec – Městys Vojnův Městec 
Celkové náklady: 1 259 658 Kč, výše dotace: 1 196 675,10 Kč 
Popis projektu: Nákup dopravního automobilu pro evakuaci a zajištění zásob pro obyvatelstvo v případě vzniku 
mimořádných událostí s cílem zajištění maximální ochrany obyvatel. 
 

Realizované projekty z operačního programu IROP 
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Nový DA pro JSDH obce Velká Losenice  - Obec Velká Losenice 
Celkové náklady: 1 132 296 Kč, výše dotace: 1 075 681,20 Kč 
Popis projektu: Pořízením dopravního automobilu je zajištěno technické vybavení JSDH Velká Losenice, která 
je jednou ze složek IZS. Automobil bude sloužit pro evakuaci a zásobování obyvatel v rámci přizpůsobování 
se změnám klimatu. 
 

 
 
Nový dopravní automobil pro JSDH městyse Bohdalov 
Celkové náklady: 1 144 244 Kč, výše dotace: 1 087 031,80 Kč 
Popis projektu: Cílem projektu je inovace technického vybavení JSDH městyse Bohdalov. Výsledkem projektu byl 
nákup vozidla pro evakuaci a zásobování obyvatel.  
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Dopravní automobil – Městys Nové Veselí 
Celkové náklady 1 657 500 Kč, výše dotace: 1 574 625,- Kč 
Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení automobilu pro JSDH Nové Veselí pro řešení mimořádných událostí 
způsobených změnami klimatu pro Městys Nové Veselí i okolí. 
 

 
 
 
Dopravní automobil pro JSDH Města Svratka - Město Svratka 
Celkové náklady 1 149 302 Kč, výše dotace: 1 091 836,90 Kč 
Stručný popis projektu: Cílem projektu je pořízení automobilu za účelem posílení vybavení JSDH Svratka, který 
přispěje k zajištění připravenosti jednotky při řešení mimořádných událostí v exponovaném území.  Automobil je 
určen hasičům i obyvatelstvu. 
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Projekty realizovány z Výzvy č. 2: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání 
a celoživotní učení 
Nástavba ZŠ a MŠ ve Velké Losenici 
Celkové náklady: 7 582 073 Kč, výše dotace: 4 749 231, 17 Kč 
Žadatel: Obec Velká Losenice 
Popis projektu: Nástavbou školy došlo k vybudování a vybavení dvou nových kmenových tříd se zázemím, s vazbou 
na klíčové kompetence v oblasti přírodních věd, práce s digitálními technologiemi a technickými a řemeslnými 
obory, každá s kapacitou 30 žáků. Budované prostory jsou bezbariérové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie na základní škole v Kameničkách, č.p.38 
Celkové náklady: 2 288 035 Kč, výše dotace: 2 173 633,25 Kč 
Žadatel: Obec Kameničky 
Popis projektu: Cílem projektu je modernizace odborné učebny pro výuku fyziky a chemie pomocí stavebních úprav 
včetně pořízení moderního vybavení. Projekt je bezbariérový. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přístavba Mateřské školy Bezručova v Přibyslavi – Město Přibyslav 
Celkové náklady: 12 039 916 Kč, výše dotace: 11 390 420,20 Kč 
Žadatel: Město Přibyslav 
Popis projektu: Cílem projektu je přístavba budovy mateřské školy nad stávajícím patrem s cílem rozšíření kapacity 
přijímaných dětí do předškolního vzdělávání. 
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Projekty realizovány z Výzvy č. 3: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti 
udržitelných forem dopravy 
Kohoutov přechod pro chodce na sil. I/34 
Celkové náklady: 549 776,09 Kč, výše dotace: 522 287,29 Kč 
Žadatel: Město Ždírec nad Doubravou 
Popis projektu: Projekt řeší výstavbu chybějícího přechodu pro chodce přes silnici I/34 v obci Kohoutov, místní části 
města Ždírec nad Doubravou. Současně s návrhem přechodu pro chodce bude na jihovýchodní straně přechodu 
vybudován přístupový chodník a na straně druhé, rekonstruován chodník stávající. V souvislosti s osvětlením 
přechodu dojde k částečné modernizaci a doplnění stávající soustavy veřejného osvětlení. Součástí projektu 
je úprava venkovního prostranství spojeného s výsadbou keřů. 

 
Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou 
Celkové náklady: 15 495 833,39 Kč, výše dotace: 14 721 041,72 Kč 
Žadatel: Město Žďár nad Sázavou 
Popis projektu: Předmětem realizace projektu je řešení komplexního a funkčního systému dopravní telematiky 
pro preferenci veřejné dopravy ve městě Žďár nad Sázavou. Ucelený inteligentní dopravní systém zajistí preferenci 
městské hromadné dopravy před ostatní dopravou a její plynulý průjezd přes všechny klíčové křižovatky města. 

 
Pořízení nízkoemisních autobusů 
Celkové náklady: 5 000 000 Kč, výše dotace: 4 750 000 Kč 
Žadatel: ZDAR, a.s. 
Popis projektu: Předmětem realizace projektu je pořízení tří nových nízkoemisních nízkopodlažních autobusů 
s pohonem CNG splňujících normu EURO 6 pro zajištění a zlepšení dopravní obslužnosti jako veřejné služby 
v přepravě cestujících. 
 
 
Stezka podél komunikace II/345, ulice Chotěbořská, Ždírec nad Doubravou 
Celkové náklady: 6 078 803,32 Kč, výše dotace: 5 774 863,15 Kč 
Žadatel: Město Ždírec nad Doubravou 
Popis projektu: Vybudování stezky pro chodce a cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 
včetně výstavby veřejného osvětlení v celé délce stezky a úpravy veřejného prostranství. 

 
 
 
Projekty realizovány z Výzvy č. 4: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora sociálních služeb 
 
Vybudování komunitního centra Stodola 
Celkové náklady: 4 995 000 Kč, výše dotace: 4 745 250 Kč 
Žadatel: Obec Křižánky 
Popis projektu: Cílem projektu je vybudování komunitního centra ve staré nevyužívané stodole.  Bude se jednat 
o veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců 
a komunity jako celku. Komunitní centrum bude realizovat sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní 
a zájmové akce, které budou přístupné všem obyvatelům lokality Křižánek a okolních obcí. 
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Elektromobil pro Pečovatelskou službu ve Ždírci nad Doubravou 
Celkové náklady: 1 367 543 Kč, výše dotace: 1 299 165,85 Kč 
Žadatel: Město Ždírec nad Doubravou 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu ve Ždírci nad Doubravou. 
Jeho výsledkem vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucích k sociální inkluzi. Součástí projektu je vybudování 
parkovacího stání pro elektromobil v sídle pečovatelské služby.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Starosta Ing. Bohumír Nikl předává elektromobil pro Pečovatelskou službu ve Ždírci nad Doubravou 

Pořízení elektromobilu pro sociální služby – Obec Svratouch 

Celkové náklady: 1 006 840 Kč, výše dotace: 956 498 Kč 
Žadatel: Obec Svratouch 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení elektromobilu pro výkon sociálních služeb v Obci Svratouch, 
konkrétně pro efektivní a adekvátní zajištění terénních pečovatelských služeb v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP) a operačního programu Zaměstnanost (OPZ) plánujeme vyhlásit v prvním 

pololetí roku 2020. Sledujte naše webové stránky!       
 
Více informací naleznete na našich webových stránkách: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy 
 
 
 
 

Předpokládané výzvy na další období  

 

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy
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Co je animace MAS? 
V programovém období 2014-2020 vykonává naše 
místní akční skupina tzv. Animaci škol a školských 
zařízení pro OP VVV (pomáháme školám, školkám, 
střediskám volného času, základním uměleckým 
školám z území MAS žádat o finanční prostředky 
v rámci výzev tzv. ŠABLONY I a ŠABLONY II.). Tato 
činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 
Integrovaného regionálního operačního programu 
proto ji poskytujeme bezplatně. 
 
Náplní činnosti MAS v rámci animace je: 

• metodická pomoc školským zařízením 
s výběrem vhodných šablon, 

• školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, ZUŠ, 
SVČ a další školský zařízení 

• konzultační činnost při realizaci projektu, např. 
zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě 

• metodická pomoc při zpracování zpráv 
o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání 
dat do monitorovacího systému, zajištění 
správnosti předávaných výstupů, 

• metodická pomoc s vypořádáním připomínek 
ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu, 

• metodická pomoc při kontrole na místě, 
při ukončování realizace projektu a při 
přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu. 

 

Naše MAS v současné době spolupracuje a pomáhá 40 

vzdělávacím organizacím z území MAS, nově i např. 

Středisku volného času ACTIVE Žďár nad Sázavou, p. o. 

Více na https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-

2020/animace-skol  

Potřebujete pomoc s podáním žádostí? 
Potřebujete poradit? 
Chcete nejnovější informace?  
 
 
Ozvěte se - kontaktní osoba: Ing. Hana Chlubnová, 
739 626 612, chlubnova@havlickuvkraj.cz 
 

 

 

 

 

 

 

V průběhu roku 2019 probíhala přípravná fáze 

projektu: Cisterscapes – cisterciácké krajiny spojující 

Evropu, který by se měl realizovat v letech 2020–2021. 

 Očekávaným výsledkem projektu by mělo být: 

• zvýšení známosti konkrétního místa (v ČR jde 
o tyto lokality: Plasy, Vyšší Brod, Žďár 
nad Sázavou, Velehrad) a turistické 
návštěvnosti místa, 

• zvýšení příjmů z cestovního ruchu 
a turismu (návštěvnické poplatky a daně, 
spotřeba v místě) a zaměstnanosti v tomto 
oboru (současně posílení oboru souvisejících 
služeb v místě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klášter Ebrach (Bavorsko, zemský okres Bamberk) 

 

 

Pomáháme školám a školkám z našeho území (ANIMACE) 

PROJEKT SPOLUPRÁCE „CISTERCIÁCKÉ KRAJINY SPOJUJÍCÍ EVROPU“ 

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/animace-skol
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/animace-skol
mailto:chlubnova@havlickuvkraj.cz
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Prostředkem pro dosažení těchto výsledků 

je zařazení památek mezi mimořádné Kulturní 

dědictví Evropy EHL (označení EHL – European 

Heritage Label, kterým se může v ČR chlubit pouze 

jedna památka, a to Přemyslovský hrad a Arcidiecézní 

muzeum v Olomouci). 

Společný postup regionů/ konkrétních míst z Francie, 

Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a Česka bude 

koordinováno pod vedením silného hlavního partnera 

LAG/Landrat Bamberk. 

Velký dík patří Kraji Vysočina za poskytnutý 

příspěvek ve výši 100 000,- Kč na tento projekt. 

 

 
 
 

Blahopřejeme Obci Sobíňov k vítězství v krajském kole Vesnice Kraje 
Vysočina roku 2019  

Dne 2. 8. 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže 
vesnice roku Kraje Vysočina. Titul Vesnice Kraje 
Vysočina roku 2019 a Zlatou stuhu získala obec 
Sobíňov na Havlíčkobrodsku. Sobíňovští zvítězili 
především díky ukázkové péči o historické a kulturní 
dědictví a příkladné práci v oblasti strategického 
plánování. Inspirací pro ostatní obce by mohla být také 
podpora mezigeneračního soužití, udržování 
povědomí o historii obce a pořádání mnoha 
zajímavých akcí pro občany v průběhu roku.  

 

 

V Sobíňově velice dobře funguje mimo jiné 
i spolupráce obce s podnikateli a místními spolky, 
jedná se zejména o spolupráci v oblasti péče o obecní 
zeleň a místní památky.  

Z celostátního kola si titul Vesnice roku 2019 nakonec 
odnesla obec Lipová z Ústeckého kraje, ale Sobíňov 
neodešel s prázdnou. Může se totiž chlubit titulem 
Cena Veřejnosti. 

V krajském kole soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 
2019 z území naší MAS obdržely ocenění ještě další 
dvě obce: městys Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou 
– Bílá stuha za činnost mládeže a obec Chlumětín, 
okres Žďár nad Sázavou – Zelená stuha za péči o zeleň 
a životní prostředí. 

 

 

 

 

Blahopřání na závěr… 

Pracovní jednání na Zámku ve Žďáře nad Sázavou 

 

Prezentace naší MAS v Sobíňově 
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Sídlo: Školní 500, 82 63 Ždírec nad Doubravou 

Kancelář: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová,  
Kontakt kancelář: telefon: 561 116 138 

Jaroslava Hájková - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS, hajkova@havlickuvkraj.cz 
Ing. Hana Chlubnová - projektový manažer MAS/animace škol, chlubnova@havlickuvkraj.cz 

Ing. Yvona Jandová – projektový manažer MAS, jandova@havlickuvkraj.cz 
Jitka Škaredová - účetní/administrativní pracovník CLLD, skaredova@havlickuvkraj.cz 

Bc. Kateřina Niklfeldová – projektový manažer MAS, niklfeldova@havlickuvkraj.cz 
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