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Vážení čtenáři, žadatelé, přátelé, 

v našem novém zpravodaji naleznete informace týkající se nejbližšího období. Připravili jsme pro Vás 

stručný přehled dotačních programů, do kterých budete moci prostřednictvím naší místní akční skupiny 

podávat své žádosti o dotace. Období 2014 – 2020 máme již uzavřené a finanční zdroje vyčerpané                         

z IROP, OPZ a ŽP. Sledujte pozorně naše webové stránky www.havlickuvkraj.cz. Rok 2022 bude               

ve znamení zpracování jednotlivých programových rámců naší strategie. Pro Program rozvoje venkova je 

vyjednáno tzv. přechodné období. To znamená, že MAS v I. čtvrtletí roku vyhlásí 9. výzvu na čerpání 

prostředků z Programu rozvoje venkova minimálně na tři fiche/opatření. Pokud budete chtít poradit, 

využijte prosím osobní konzultace v kanceláři MAS v Havlíčkově Borové.  

Jsme tady pro Vás ☺. 

Za kancelář MAS Havlíčkův kraj 
Jaroslava Hájková, vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
 

 

 

Standardizace - MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. splnila podmínky kontroly dodržování standardů místních 

akčních skupin pro programové období 2021 – 2027 – protokol ze dne 18. 11. 2020. 

 

Strategie – "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 

2021-2027 Koncepční část" (CLLD_21_04_057) byla ze strany MMR - ORP schválena 11. 8. 2021. 

Odkaz na dokument: https://www.havlickuvkraj.cz/media/Koncepční-část-SCLLD_schválená.pdf  

Na „Koncepční část“ budou navazovat „Programové rámce“ – zpracování konkrétních potřeb území    

pro operační programy IROP, SZP, OPZ+ na základě komunitních setkání s aktéry. Jednotlivé 

„Programové rámce“ budou schvalovat jednotlivé řídící orgány. Teprve pak budou vyhlašovány výzvy 

pro období 2021 – 2027. 

 

 

 

Místní akční skupiny Havlíčkův kraj  
 

 Slovo úvodem 

 

Standardizace a strategie CLLD pro nové období 21+ 

 

 

http://www.havlickuvkraj.cz/
Zpravodaj%202021.doc
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Připravované operační programy do dalšího období CLLD 21+ 
 

• INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

• STRATEGICKÝ RÁMEC SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP) – dříve PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

• OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OPTP) 
 

• OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z+) 

• OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP) 

• OPERAČNÍ PROGRAM KONKURENCESCHOPNOST (OP K) 

• OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ (OP JAK) – v souvislosti s ANIMACÍ ŠKOL a MAP (místní 
akční plány vzdělávání) 

 
V současné době ještě není přesně známo, zda budou mít všechny MAS veškeré operační programy 
nebo se bude jednat pouze o výběr některých z nich. 
 

 

Návrh aktivit IROP pro CLLD 2021 - 2027  

 

Doprava 

o Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 

(výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace    
s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami   
a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách; doplňková aktivita: rekonstrukce místních 
komunikací)  

o Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

(výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě             
do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně 
doprovodné infrastruktury; realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích 
pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy) 

 

Veřejné prostranství 

o Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené 
infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště) 

(realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality 
veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování 
srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, 
vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, 
veřejné toalety); revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená 
infrastruktura) 
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Hasiči 

o Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V 

(výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace umělých 
zdrojů požární vody v obcích) 

 

Vzdělávání 

o Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny (jesle) 

(navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS; o zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování 
vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění 
hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;            
vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny) 

o Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných 
škol 

(podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické 
vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; budování vnitřní konektivity škol; vybudování 
zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami      
(např. klidové zóny, reedukační učebny); budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 
škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vytvoření vnitřního i venkovního zázemí 
pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní 
aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti            
a komunitních aktivit; budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality 
poskytovaných služeb; o rekonstrukce učeben neúplných škol; doplňková aktivita: doprovodná 
infrastruktura zázemí školy) 

 

Sociální služby 

o Infrastruktura pro sociální služby 

(infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách) 

 

Kultura 

o Revitalizace kulturních památek 

(revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační 
centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních 
fondů, parky u památek; o doplňková aktivita: parkoviště u památek) 

o Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 

(revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, 
restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek) 

o Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 

(výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační 
software, technické vybavení knihoven) 
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Cestovní ruch 

o Veřejná infrastruktura cestovního ruchu 

(budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální 
zařízení); budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení; 
propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; rekonstrukce 
stávajících a budování nových turistických informačních center; doplňková aktivita: parkoviště) 

 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) neboli Program rozvoje venkova  

 

Přechodné období PRV 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstupuje Program rozvoje 
venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) do dvouletého přechodného období. Vzhledem k tomu, 
že je pro PRV stanovena povinnost přidělení 5 % z rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova pro iniciativu LEADER, musí být pro přechodné období navýšen i rozpočet opatření                
M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. souhlasila 
s využitím nabízené alokace ve výši 10 803 600,- Kč. 

Po schválení Řídícím orgánem PRV ze dne 15. 10. 2021 bude tato částka rozdělena do následujících Fichí: 

Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků – 4 000 000,- Kč 

Fiche 11 – Investice do lesnických technologií a techniky – 4 000 000,- Kč 

Fiche 15 – Živá obec – 2 803 600 Kč. 

 

Výzva k podávání žádostí o podporu je plánována na 1. čtvrtletí 2022. 

 

Návrh aktivit OPZ+ pro CLLD 2021 - 2027  

 

Podporované aktivity v období 2021 – 2027: 

o intervence směřují do oblasti soc. začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb 
(realizace v přirozeném prostředí těchto osob)  

o využití přístupů a nástrojů specifických pro venkovské prostředí s důrazem na aktivní zapojování 
a participace členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů 
specifických pro venkov 

o intervence vedeny s cílem posílit soběstačnost venkova, zapojit místní aktéry do pomoci 
potřebným CS, zlepšit kvalitu života na venkově 

 

Je kladen důraz na: 

o konkrétní zacílení podpory pro předem identifikované osoby s maximálním využitím místních 
zdrojů (přímá vazba na místní veřejné služby, zaměstnavatele a podniky) 

o komunitní rozměr, tj. podpora, posílení a rozvoj komunitních principů a komunitního života  

 

Konkrétní potřeby našeho území budou zpracovány v Programovém rámci vycházejícím z detailního  
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mapování území – komunitní setkávání s poskytovateli sociálních služeb, získávání možných 
partnerů, vzájemná spolupráce apod. 

 

 
 

 
Valná hromada MAS Havlíčkův kraj proběhla 8. 6. 2021. Zúčastnilo se 54 členů. Zápis naleznete              
na odkazu: https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/dokumenty. 
 
 
 
 
 

IROP (Integrovaný regionální operační program)  

Ve sledovaném období byla vyhlášena Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Infrastruktura             

pro vzdělávání a celoživotní učení III"a Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Infrastruktura           

pro vzdělávání a celoživotní učení IV". 

Výzva č. 7 byla vyhlášena 7. 4. 2021, termín ukončení výzvy byl 12. 5. 2021, celková lokace ve výši 16 213 

576,89 Kč. Do výzvy bylo podáno 8 žádostí o podporu, všechny splnily podmínky formálních náležitostí   

a přijatelnosti, věcného hodnocení, všechny byly Programovým výborem doporučeny k financování. 

Řídící organ rozhodl o poskytnutí podpory pro všechny podané žádosti o podporu. 

Výzva č. 8 byla vyhlášena 18. 10. 2021, termín ukončení výzvy byl 19. 11. 2021, celková zbytková lokace 

ve výši 661 536,14 Kč. Do výzvy byla podána 1 žádost o podporu, která splnila podmínky formálních 

náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení. 

 

PRV (Program rozvoje venkova) 

Ve sledovaném období byly vyhlášeny dvě výzvy. Výzva č. 7: Program rozvoje venkova a Výzva č. 8: 
Program rozvoje venkova. 

Výzva č. 7 byla vyhlášena 15. 2. 2021, příjem žádostí o dotaci byl ukončen 17. 3. 2021, celková alokace 
ve výši 10 909 103 Kč. K datu ukončení příjmu žádostí bylo na MAS podáno celkem 39 žádostí do tří 
vyhlášených Fichí (č. 2, 11, 15). Výše požadované dotace úhrnem za všechny žádosti je 11.999.473 Kč. 
Výběrová komise hodnotila 39 žádostí, Programový výbor schválil 28 vybraných projektů k financování 
ze strany SZIF. Šest projektů podaných do Fiche č. 2 a pět projektů podaných do Fiche č. 11 nebylo 
vybráno, protože alokace na Fichi nestačila pro 9 podaných projektů do Fiche č. 2 a alokace na Fichi 
nestačila pro 8 podaných projektů do Fiche č. 11. 

Výzva č. 8 byla vyhlášena 9. 6. 2021, příjem žádostí o dotaci byl ukončen 9. 7. 2021, celková alokace      

ve výši 2 083 802 Kč. K datu ukončení příjmu žádostí bylo na MAS podáno celkem 15 žádostí do jedné 

vyhlášené Fiche (č. 15). Výše požadované dotace úhrnem za všechny žádosti je 2.562.816 Kč. Výběrová 

komise hodnotila 15 žádostí, Programový výbor schválil 13 vybraných projektů k financování ze strany 

SZIF. Dva projekty podané do Fiche nebyly vybrány, protože alokace na Fichi nestačila.  

 

Přehled vyhlášených výzev za rok 2021 

Valná hromada 8. 6. 2021 

 

 

https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/dokumenty
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-7-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-8-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-8-program-rozvoje-venkova
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Dvě uzavřené výzvy z IROP (Integrovaný regionální operační program), které jsou nyní administrovány 

řídícím orgánem: 

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III" 

Více informací zde: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-7-mas-havlickuv-
kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iii. 

Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení IV" 

Více informací zde: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-8-mas-havlickuv-

kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iv. 

 

Dvě uzavřené výzvy z PRV (Program rozvoje venkova), které jsou nyní administrovány řídícím 

orgánem: 

Výzva č. 7: Program rozvoje venkova 

Více informací zde: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-7-program-

rozvoje-venkova. V této Výzvě jsou podány již 4 Žádosti o platbu. 

Výzva č. 8: Program rozvoje venkova 

Více informací zde: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-8-program-

rozvoje-venkova. 

 

Připravujeme výzvy: 

PRV (Program rozvoje venkova): Další výzva bude vyhlášena nejdříve v 1. čtvrtletí 2022. Žadatelé budou 

moci podávat projekty do následujících Fichí/opatření:  

• Fiche 2 (Podpora rozvoje zemědělských podniků) 

o Definice žadatele/příjemce dotace: Zemědělský podnikatel 

o Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (možné navýšení 10 %            

pro mladé začínající zemědělce a 10 % pro ANC oblasti) 

o Způsobilé výdaje:  
1) Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě  
2) nákup nemovitosti  

Více informací naleznete v Pravidlech 19.2.1, zveřejněných u každé výzvy MAS Havlíčkův kraj o.p.s., 

Program rozvoje venkova. Odkaz na výzvy PRV naší MAS https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-

2020/vyzvy/prv/. 

Aktuálně administrované a připravované výzvy 

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-7-mas-havlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iii
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-7-mas-havlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iii
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-7-mas-havlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iii
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-8-mas-havlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iv
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-8-mas-havlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iv
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-8-mas-havlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iv
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-6-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-7-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-7-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-6-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-8-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-8-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/
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•  Fiche 11 (Investice do lesnických technologií a techniky) 

o Definice žadatele/příjemce dotace: V případě investic do techniky a technologií pro lesní 

hospodářství: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou 

soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými 

školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, 

obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 

dobrovolnými svazky obcí. 

o Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

o Způsobilé výdaje:  
1) stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N 
s oplenovou ložnou plochou) 
2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků 

3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním 

4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost 
5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 

6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 

7) mokré sklady dříví - sklady určené pro ochranu dříví postřikováním vodou  

8) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické 
vybavení 

9) nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 
 

Více informací naleznete v Pravidlech 19.2.1, zveřejněných u každé výzvy MAS Havlíčkův kraj o.p.s., 

Program rozvoje venkova. Odkaz na výzvy PRV naší MAS https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-

2020/vyzvy/prv/. 

 

•  Fiche 15 Živá obec (článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) 

a) Veřejná prostranství v obcích 

o Definice žadatele/příjemce dotace: Obec nebo svazek obcí 

o Výše dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

o Způsobilé výdaje:  
1) vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů 
(včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní 
stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední 
desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, 
pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),  

2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní 
prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství  

3) herní prvky  

4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační 
plochy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace  

5) nákup nemovitosti  

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/
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b) Mateřské a základní školy 

o Definice žadatele/příjemce dotace: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace 

zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol    

a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu 

o Výše dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

o Způsobilé výdaje:  
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného 
stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě 
mateřské školy  

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy                            
či doprovodného stravovacího zařízení 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; 
venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace  

4) nákup nemovitosti  
 

c) Kulturní spolková zařízení včetně knihoven  

o Definice žadatele/příjemce dotace: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace 

zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované 

církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

o Výše dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace  

o Způsobilé výdaje:  
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného 
zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven 

2) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny  

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost    
včetně obecních knihoven 

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky 
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, 
pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení  

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 
zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení, 
sklady) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace  

6) nákup nemovitosti  
 

Více informací naleznete v Pravidlech 19.2.1, zveřejněných u každé výzvy MAS Havlíčkův kraj o.p.s., 

Program rozvoje venkova. Odkaz na výzvy PRV naší MAS https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-

2020/vyzvy/prv/. 

 

 

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/


 

  Zpravodaj MAS Havlíčkův kraj         www.havlickuvkraj.cz 

 

 

 

ANIMACE ÚZEMÍ MAS Havlíčkův kraj  

aneb pomáháme vzdělávacím organizacím se získáváním dotací z „ŠABLON“ 

 

I v tomto dotačním období vykonává naše místní akční skupina tzv. Animaci škol a školských 
zařízení. Tato činnost je prostřednictvím naší MAS poskytována bezúplatně. V současné době 
manažerka MAS (animátorka) Ing. Hana Chlubnová poskytuje metodickou pomoc s realizací „Šablon II    
a III“ (zprávy o realizaci, žádosti o změny, nastavení indikátorů, práce v systému MSEU atp.) přes 35 
vzdělávacím organizacím v území, z nichž ještě některé, kromě „Šablon III“, o které bylo možné požádat 
do 30. 6. 2021, realizují i Šablony II, a to z důvodu prodloužení jejich realizace na základě žádosti              
o změnu (situace kolem covid 19). 

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. 

Jak to bude dál? 

V příštím roce, tedy v roce 2022, by měla být vyhlášena výzva „Šablony IV.“ (cca polovina roku). Tato 

výzva by měla být financována již z nového operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). O jejím 

vyhlášení Vás budeme informovat.  

Do budoucna je také plánováno větší propojení MAP (místních akčních plánů) s animací, tedy, že by 

animace v území probíhala pracovníkem MAP. I o tomto Vás budeme informovat 😊. 

Potřebujete pomoc s realizací projektu? 

Potřebujete se „jen“ poradit? 

Chcete nejnovější informace?  

Ozvěte se! 😊  
 
Kontaktní osoba: Ing. Hana Chlubnová, 739 626 612, chlubnova@havlickuvkraj.cz 
Více informací na https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/animace-skol 

 

 

 

 

Pomáháme školám a školkám z našeho území 
(ANIMACE ŠKOL) 

mailto:chlubnova@havlickuvkraj.cz
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/animace-skol
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Projekt Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu je mezinárodní projekt spolupráce, jehož 
Leader-partnerem je Zemský okres Bamberk. Mimo zahraniční projektové partnery z Německa, 
Rakouska, Slovinska, Francie a Polska je za Českou republiku zapojena naše MAS Havlíčkův kraj, která je 
do projektu zapojena ve spolupráci se Zámkem Žďár nad Sázavou (jakožto bývalým Cisterciáckým 
klášterem). Dalšími českými partnery jsou MAS Buchlov (klášter Velehrad), MAS Rozkvět (klášter Vyšší 
Brod) a MAS Světovina (klášter Plasy). V tomto mezinárodním projektu se jedná především o získání 
prestižní Evropské značky EHL (Evropské kulturní dědictví) a o znovuoživení sítě Cisterciáckých krajin 
spojující Evropu. V rámci projektu vznikají například turistické trasy, krajinný model klášterů a s ním 
související mobilní aplikace a mnoho dalších zajímavých informací, akcí a výstupů. 
Tento projekt podpořil Kraj Vysočina finanční dotací ve výši 189.798,02 Kč. Od Města Žďár nad Sázavou 
jsme obdrželi dar ve výši 20.000,- Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MAS 
 
V sobotu 4. září 2021 se v Havlíčkově Borové u příležitosti dvoustého výročí narození Karla Havlíčka 
Borovského konal Den otevřených dveří i v naší kanceláři v Havlíčkově ulici čp. 67 v Havlíčkově Borové. 
Příchozích návštěvníků nebylo moc, ale ti, co přišli, byli seznámeni s prací v MASce a obdarováni 
propagačními předměty.  

 
DEN PODOUBRAVÍ 
 
Den mikroregionu Podoubraví a XIV. ročník Podoubravského víceboje  
 
Na 4. září 2021 se sešlo více událostí z regionu. V Libici nad Doubravou se konal již čtrnáctý ročník 
Podoubravského víceboje, jehož součástí byly i oslavy 20 let trvání Svazku obcí Podoubraví. 

Jednalo se o přátelské setkání obyvatel obcí, které do Svazku patří. Dopoledne se sešli současní i bývalí 
představitelé místních samospráv, aby si zavzpomínali na počátky mikroregionu a hlavně si připomněli 
akce a události, kterými Svazek obcí prošel a od svého vzniku zrealizoval. 

Odpoledne začaly do areálu Pilnova statku přicházet početné skupiny návštěvníků. Slavnostní zahájení 
vypuklo na hlavním podiu ve 13 hodin za přítomnosti významných hostů a starostů obcí mikroregionu 
Podoubraví, mezi kterými nechyběla ani první náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina paní Hana Hajnová.  

Krásné počasí přispělo k důstojné a radostné atmosféře celých oslav. V programu si mohl každý vybrat 
to, co ho nejvíce zajímalo. Ať už to byly soutěže, vystoupení taneční či dramatická, přednáška                   
o sokolnictví, pro děti velkoformátové dřevěné pexeso, překážková dráha na koloběžkách, Lego dráha, 

Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu 

Akce a setkání v naší MAS 
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paddleboardy, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, rukodělné dílničky, malování na obličej, tvorba loutek 
a putovních kamínků pro čerty a mnoho dalších inspirativních námětů na aktivní strávení volného času.  

Na území mikroregionu Podoubraví působí tři místní akční skupiny, a tak jsme byly pozvány, abychom 
prezentovaly naše MASky. Na společném stánku jsme se tedy potkaly s kolegyněmi z MAS Podhůří 
Železných hor a Královská stezka. Kromě prezentačních materiálů, jsme nabízely zdarma různé sladké      
i slané pečivo od místních výrobců. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
EXKURZE MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD 
 
Návštěva z „Kraje živých vod“ 

Druhý týden v září nás navštívili zástupci Místní akční skupiny Kraj živých vod a starostové ze Svazku obcí 
Slavkovský les (MAS působí na území 16 obcí v Karlovarském kraji a v 7 obcích z Plzeňského kraje). 
Společně jsme prožili den a půl v přátelské atmosféře. Starostové měli především zájem vidět zajímavé 
obecní projekty. První den jsme navštívili obec Jámy, která získala v roce 2013 titul Vesnice Vysočiny       
a cenu Ministerstva obrany za rekonstrukci pomníku obětem 1. světové války. Průvodcovství po obci se 
ujala paní místostarostka obce Jámy paní Alena Švomová. Bylo co prohlížet, co obdivovat a čím se 
inspirovat. Např. rekonstruovaný kulturní dům a kostel, který si obec opravila svépomocí, prostorné 
dětské hřiště s dřevěným mobiliářem, workoutové hřiště, stromovou alej rodin a mnoho dalších 
zajímavostí. V Jámách mají zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, aktivní hasičské družstvo, které 
exceluje na závodech se starou koňskou stříkačkou a také družstvo malých hasičů ve věku 5 - 7 let.          
U nových parcel jsme mohli přečíst nápis na Kamenu porozumění. Vyšli jsme přes půl kilometr dlouhou 
cestu ke Stromu života na kopec Vejdoch (662 m n. m.). Na deseti kamenných zastaveních jsou 
uměleckým kovářem Janem Tulisem vytvořeny reliéfy, které mají zobrazovat deset životních zásad: víru, 
úctu, klid, vděk, život, slib, čest, pravdu, rodinu a dar.  

Druhý den ráno nás v Sázavě u kaple Panny Marie Karmelské přivítal pan Jan Utterndorfský. Moderní 
kaple byla vystavěna svépomocí farníky ze Sázavy, Velké Losenice a Vepřové a v roce 2018 slavnostně 
požehnána královéhradeckým biskupem Janem Vokálem. Další příjemné zastavení, již bez nás, čekalo   

na výletníky v Muzeu nové generace ve Žďáře nad Sázavou a v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře.  

Odpoledne jsme zavedli naše kolegy do sklářské hutě U Hrocha ve Škrdlovicích. Huť navazuje na zaniklou 
tradici výroby škrdlovického hutního skla. Prohlédli jsme si tradiční sklářskou výrobu a pod vedením 



 

  Zpravodaj MAS Havlíčkův kraj         www.havlickuvkraj.cz 

skláře si každý vyrobil svůj vlastní výrobek při tzv. skláření. Zástupci MAS si také u sklářů objednali 
výrobu jejich symbolu – vodní víly Elvíry. Jak se Elvíra podařila, můžete vidět na fotografii. 

Zde jsme se se zájezdem rozloučili. Oni ještě pokračovali do Křižánek. Za 14 dní jsme se s kolegy sešli 
v Kutné hoře při LEADERFESTU. Říkali nám, jak byli z návštěvy na Vysočině nadšeni a že se k nám budou 
rádi vracet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Strom života                               Nápis na Kameni porozumění                                  Zastavení na Cestě života 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          Paní místostarostka odpovídá na dotazy                Kámen porozumění 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Malá průvodkyně                                                        Workoutové hřiště                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
             Křížová cesta v kapli v Sázavě                                   Víla Elvíra                   Návštěva sklářské huti     
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LEADERfest 2020/21 
 
Předposlední zářijový týden, konkrétně 20. – 23. 9. 2021 proběhl 11. ročník festivalu úspěchů metody 
LEADER na českém venkově LEADERfest 2020/21. Hostitelským městem tradičního setkání zástupců 
místních akčních skupin a dalších významných aktérů rozvoje venkova z České republiky a dalších 
evropských zemí, které pracují metodou LEADER, byla Kutná Hora. První den, po registraci účastníků, 
byla na programu série seminářů ohledně přípravy nového období 2021+, o kterém nás zaměstnanci 
ministerstev informovali, případně odpovídali na vznesené dotazy. Druhý den dopoledne účastníky čekal 
opět odborný program ve formě seminářů a video-vstupů, odpoledne byly nachystány workshopy, které 
byly rozmístěné po velké části Kutné Hory, a jejich náplň se týkala různorodých témat venkovského 
charakteru. Na tento den byl také naplánován hlavní společenský večer. Závěrečný den byl ve znamení 
exkurzí po zrealizovaných projektech nejen v Kutné Hoře.  

 
NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 
 

V rámci Národní konference venkov 2021, která se konala ve Žďáru nad Sázavou, byly pro účastníky 
připraveny tematické exkurze několika zajímavých projektů realizovaných i na území MAS Havlíčkův kraj, 
o.p.s.  
Jednou z nich byla i trasa zaměřená na klimatické změny a péči o krajinu, kde jsme navštívili rodinnou 
farmu pana Jiřího Kunce ve Skleném. Farma je zaměřena na chov masného skotu, k obhospodařování 
svých pozemků přistupují Kuncovi s respektem k přírodě a životnímu prostředí. O tom svědčí 
vybudovaný mokřad, vodní tůně a právě realizovaná vodní nádrž. Za svoji práci byl pan Kunc v roce 2018 
oceněn stříbrnou medailí v programu Pestrá krajina. Během prohlídky odpovídali pan Kunc i jeho otec  
na otázky návštěvníků, zejména těch, kteří sami hospodaří. Počasí nebylo nijak příznivé, ale Kuncovi nás 
na závěr pozvali do příjemně vytopené dílny s horkým čajem a vynikajícím domácím občerstvením. 
Diskuze probíhala i tady, ale vzhledem k omezenému času jsme museli pokračovat na naší cestě.  
Další zastávkou byla obec Křižánky, kde nám bývalý starosta Jan Sedláček představil „místní měnu“          
a projekty sloužící občanům Křižánek: komunitní centrum Stodola, sociální bydlení, dětské i víceúčelové 
hřiště. V Křižánkách bylo času opravdu velmi málo, ale pan Sedláček využil zpáteční cestu do Žďáru          
a projekty okomentoval. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                              Rodinná farma pana Kunce ve Skleném 
 
 

Další exkurzí po území Havlíčkova kraje v rámci Konference venkov byl poznávací okruh na Zámku Žďár 
nad Sázavou. Na tuto trasu s námi vyrazily hned dva téměř plné autobusy. Účastníci se rozdělili na dvě 
skupiny, první vyrazila za poznáním Zámku Žďár nad Sázavou, který měl připravené dva okruhy. Jedním 
z nich nazvaný Po stopách zámeckého hospodáře nás provedl venkovními i vnitřními prostory zámku      
a poučil nás o životě mnichů Cisterciáků. Druhý okruh nás seznámil s obhospodařováním lesů pana 
Kinského. Druhá skupina účastníků navštívila Zelenou horu, kde si poslechla výklad o naší významné 
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památce UNESCO, a to poutním kostele sv. Jana Nepomuckého. Obě skupiny se samozřejmě prostřídaly 
a ani jedna nebyla o velmi zajímavé zážitky a poznatky ochuzena. 
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