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Připravované operační programy do dalšího období CLLD 21+ 

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

 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OPTP) 
 

 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z+) 

 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. 

 

SZP (Společná zemědělská politika) 

Místní akční skupiny Havlíčkův kraj 
 

 

SCLLD pro nové období 21+ 
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Přechodné období PRV (Program rozvoje venkova) 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstoupil 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 byla 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. 

 

V rámci přechodného období PRV byly za rok 2022 vyhlášeny 2 výzvy: Výzva č. 10 a Výzva č. 11. Více informací 
uskutečněných výzvách naleznete níže ve Zpravodaji nebo na webu pod tímto odkazem: 
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/. Většina alokace byla těmito výzvami vyčerpána. Na 
první čtvrtletí roku 2023 plánujeme vyhlásit ještě jednu výzvu. Více informací níže v kolonce Aktuálně 
administrované a připravované výzvy. 

 

Předpokládané okruhy SZP v dalším období 

 podnikání zemědělské i nezemědělské 

 neproduktivní investice v lesích i krajině 

 občanská vybavenost 

 projekty spolupráce vč. možnosti zařazení dalších možných partnerů pro projekty spolupráce (obce-MAS, 
apod…) 

Výzvy ve Společné zemědělské politice (SZP) bude možné vyhlašovat až v roce 2024. 

 

IROP 2 (Integrovaný regionální operační program) 

Informace pro IROP na období 2021 -2027 stále nejsou úplné, předběžná výše alokace je pro MAS Havlíčkův kraj 

cca 68 mil. Kč. MAS Havlíčkův kraj musí nejprve zpracovat Programový rámec včetně finančního plánu                                  

a indikátorů, po jeho schválení řídícím orgánem budou vyhlašovány výzvy (pravděpodobně až v roce 2023). 

 

OPZ+ (Operační program zaměstnanost +) 

OPZ+ pro období 2021 – 2027: MAS Havlíčků kraj zpracovala a předložila řídícímu orgánu Akční plán popisující 

potřeby MAS pro toto období. Následně MAS podala žádost o podporu projektu „Havlíčkův kraj pomáhá slabším“, 

u žádosti probíhá administrativní kontrola. V případě kladného výsledku bude projekt realizován. 

 

OPŽP+ (Operační program životní prostředí +) 

V dalším období nebude MAS Havlíčkův kraj z OPŽP čerpat. 

 

 

 

 

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/
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22. Valná hromada MAS Havlíčkův kraj proběhla 21. 3. 2022 per rollam a 23. Valná hromada konaná 
prezenčně 14. 6. 2021. Zúčastnilo se 56 členů. Zápis naleznete na odkazu: 
https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/dokumenty. 
 
 
 
 
 
PRV (Program rozvoje venkova) 

Ve sledovaném období byly vyhlášeny dvě výzvy. Výzva č. 10: Program rozvoje venkova a Výzva č. 11: Program 

rozvoje venkova. 

Výzva č. 10 byla vyhlášena 24. 2. 2022, příjem žádostí o dotaci byl ukončen 28. 3. 2022, celková alokace ve výši 
13 312 849 Kč. K datu ukončení příjmu žádostí bylo na MAS podáno celkem 51 žádostí do čtyř vyhlášených Fichí 
(č. 2, 4, 11, 15). Výše požadované dotace úhrnem za všechny žádosti je 19.884.080 Kč. Výběrová komise hodnotila 
51 žádostí, Programový výbor schválil 30 vybraných projektů k financování ze strany SZIF. Devatenáct projektů 
podaných do Fiche č. 2, jeden projekt podaný do Fiche č. 11 a jeden projekt podaný do Fiche 15 nebylo vybráno, 
protože alokace na Fichi nestačila pro dvacet dva podaných projektů do Fiche č. 2, jedenáct podaných projektů do 
Fiche č. 11 a sedmnáct podaných projektů do Fiche 15.  

Více informací o Výzvě č. 10: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-10-program-
rozvoje-venkova 

Výzva č. 11 byla vyhlášena 7. 6. 2022, příjem žádostí o dotaci byl ukončen 12. 7. 2022, celková alokace      ve výši 

2 111 837 Kč. K datu ukončení příjmu žádostí bylo na MAS podáno celkem 9 žádostí do jedné vyhlášené Fiche                   

(č. 2). Výše požadované dotace úhrnem za všechny žádosti je 4.025.100 Kč. Výběrová komise hodnotila 9 žádostí, 

Programový výbor schválil 3 vybrané projekty k financování ze strany SZIF. Pět projektů podaných do Fiche nebylo 

vybráno, protože alokace na Fichi nestačila.  

Více informací o Výzvě č. 11: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-11-program-

rozvoje-venkova 

 

IROP (Integrovaný regionální operační program) 

V uplynulém období 2014 – 2020 bylo v IROP vyhlášeno 8 výzev:  

Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof – vyčerpáno 5 863 759,86 Kč 

Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení (výzva vyhlášena 4x)- vyčerpáno 36 987 777,30 Kč 

Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy – vyčerpáno 15 997 562,51 Kč 

Podpora sociálních služeb (výzva vyhlášena 2x) – vyčerpáno 11 582 263,92 Kč. 

Z celkově podaných 38 žádostí o podporu bylo 29 úspěšných, z toho k dnešnímu dni je 22 žádostí ukončeno                       

a proplaceno, 7 žádostí je v realizaci.  

Přehled vyhlášených výzev 

Valná hromada per rollam 21. 3. 2022 a Valná hromada 14. 6. 2022 

 

 

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
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-10-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-10-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-11-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-11-program-rozvoje-venkova
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Z celkové alokace 70 431 842 Kč bylo vyčerpáno 70 431 363,59 Kč, zůstatek je 478,41 Kč. Čerpání bylo úspěšné                     

a zrealizované projekty jsou pro území MAS i pro žadatele prospěšné. 

OPZ (Operační program zaměstnanost) 

V období 2014 – 2020 bylo v OPZ vyhlášeno 9 výzev: 

Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 (výzva vyhlášena 3x) – vyčerpáno 738 756,25 Kč 

Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 (výzva vyhlášena 4x) – pouze 1 

úspěšný projekt v realizaci, dotace 3 442 997,25 Kč 

Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků - opatření 4 – pouze 1 úspěšný projekt 

v realizaci, dotace 2 593 265 Kč 

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - opatření 1 – žádné čerpání. 

Z celkově podaných 13 žádostí o podporu byly 3 úspěšné, z toho k dnešnímu dni je 1 žádost ukončena                                  

a proplacena, 2 žádosti jsou v realizaci.  

Z celkové alokace 17 030 000 Kč bylo vyčerpáno 10 254 981,5 Kč, zůstatek je 6 775 018,5 Kč. Zájem o tato opatření 

nebyl v území velký, do některých výzev nebyla podaná ani jedna žádost. Některé podané žádosti nebyly kvalitně 

zpracované a byly vyřazeny. 

OPŽP (Operační program životní prostředí) 

V období 2014 – 2020 byly vyhlášeny 3 výzvy - Výsadba dřevin. Celkem byly podány 2 žádosti o podporu, úspěšná 

byla jedna (čerpáno 540 808,71 Kč). Vzhledem k nastaveným podmínkám výzev řídícím orgánem nebyly výzvy 

dostatečně vhodné pro žadatele, proto o ně nebyl velký zájem. 

 

 

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

Výzva č. 10: Program rozvoje venkova 

Více informací zde: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-10-program-rozvoje-

venkova 

Výzva č. 11: Program rozvoje venkova 

Více informací zde: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-11-program-rozvoje-

venkova 

V uskutečněných Výzvách č. 7, 8, 10 a 11 se žadateli průběžně předkládáme Žádosti o platby.  

 

Připravujeme výzvy: 

PRV (Program rozvoje venkova): Další výzva bude vyhlášena nejdříve v 1. čtvrtletí 2023. Jedná se již o zbytkovou 

alokaci, která zbývá z částky alokované na Přechodné období. 

Výzvy z Programu 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.-10-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-10-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.-11-program-rozvoje-venkova
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-11-program-rozvoje-venkova
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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/. 

Představujeme projekty podpořené z Programu rozvoje venkova 

Registrační číslo projektu: 21/007/19210/563/145/000105 
Žadatel: Obec Žižkovo Pole 
Název projektu: Veřejné prostranství v obci Žižkovo Pole 
Dotace ve výši: 228 104,- Kč Celkové náklady: 285 131,- Kč 

Květináče u prodejny, odpadkové koše, informační panel, set laviček, sloupky s řetízky 

   

     

 

 

Herní prvky, lavička, sloupky  

          

https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/prv/
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Macourov – místní část Žižkova Pole          
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Registrační číslo projektu: 21/007/19210/563/145/000097 
Žadatel: Město Svratka 
Název projektu: Vybavení městské knihovny ve Svratce 
Dotace ve výši: 229 560,- Kč Celkové náklady: 339 929,- Kč 

   

Registrační číslo projektu: 21/007/19210/553/145/000087 
Žadatel: Obec Studnice 
Název projektu: Pořízení lesní techniky 
Dotace ve výši: 828 850,- Kč Celkové náklady: 1 657 700,- Kč 
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ANIMACE ÚZEMÍ MAS Havlíčkův kraj  

aneb pomáháme vzdělávacím organizacím se získáváním dotací z „ŠABLON“ 

MAS Havlíčkův kraj poskytuje bezplatnou konzultační podporu školským subjektům pro projekty 
zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony. V roce 2022 probíhala poradenská činnost ohledně třetí výzvy 
Šablon z OP VVV. 
Ta se týkala průběžných a závěrečných zpráv o realizaci. Dále probíhala spolupráce se školami při 
plánování a přípravě projektů ve výzvě Šablony IV z OP JAK (operační program Jan Ámos Komenský). 
 

Jak to bude dál? 

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 

 

 

 

 
 
Projekt Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu je mezinárodní projekt spolupráce, jehož 
Leader-partnerem je Zemský okres Bamberk. Projekt spojuje 17 klášterních krajin z pěti evropských 
zemí. Mimo zahraniční projektové partnery z Německa, Rakouska, Slovinska a Polska je za Českou 
republiku zapojena naše MAS Havlíčkův kraj, která v projektu spolupracuje 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 věcí, 
informací, akcí a výstupů. 
 

Pomáháme školám a školkám z našeho území 
(ANIMACE ŠKOL) 

Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu 

mailto:chlubnova@havlickuvkraj.cz
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/animace-skol
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V průběhu měsíce října bylo oficiálně oznámeno, že se projekt CISTERSCAPES stal kandidátem EHL 
(Evropské kulturní dědictví). Naše společná nominační žádost s názvem „Cisterscapes - cisterciácké 
krajiny spojující Evropu" je oficiálním kandidátem na získání označení EHL a bude předložena Evropské 
komisi. Označení Evropské kulturního dědictví charakterizuje kulturní památky, památky a kulturní 
krajiny, které mají zvláštní význam pro evropskou integraci. Projekt Cisterscapes je nyní plně kvalifikován 
na toto ocenění. Rozhodnutí o udělení značky EHL je očekáváno v roce 2023. 
 
Více informací o projektu naleznete: 
https://cisterscapes.eu/?page_id=46&lang=en 
https://www.havlickuvkraj.cz/havlickuv-kraj/projekty/cisterciacka-krajina/ 
https://www.facebook.com/cisterciackekrajiny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt Cisterciácké klášterní krajiny je českým projektem čtyř výše uvedených MAS (Rozkvět, Havlíčkův 
kraj, Plasy a Buchlov), které navázaly předchozí spolupráci v mezinárodním projektu CISTERSCAPES. 
V letošním roce proběhla v rámci českého projektu série workshopů, procházek krajinou, cyklovýletů                     
a koncertů barokní hudby. V rámci naší MAS šlo o spolupráci se Zámkem Žďár nad Sázavou, městysem 
Nové Veselí a farností Nové Veselí, kde se akce uskutečnily. 
 
Více informací o projektu a uskutečněných akcí naleznete zde. 
 
 

 
 
12. ročník festivalu úspěchů metody LEADER na českém venkově se uskutečnil ve dnech 21. – 22. 9. 2022 
v Jihomoravském kraji v obci Čejkovice. V rámci LEADERFestu proběhlo několik zajímavých přednášek                     
a exkurzí, které se uskutečnily v rámci a souvislosti s metodou LEADER v České republice. 
 
Více o metodě LEADER naleznete zde. 
 
 
 
 

Cisterciácké klášterní krajiny 

LEADERFest 2022 

Nová zelená úsporám Light 

https://cisterscapes.eu/?page_id=46&lang=en
https://www.havlickuvkraj.cz/havlickuv-kraj/projekty/cisterciacka-krajina/
https://www.facebook.com/cisterciackekrajiny
https://www.havlickuvkraj.cz/havlickuv-kraj/projekty/cisterciacke-klasterni-krajiny
https://www.nsmascr.cz/evt_file.php?file=3365
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Nová zelená úsporám Light je dotační program určený na podporu žadatelů pobírající starobní důchod, 
invalidní důchod 3. stupně nebo pobírající příspěvek na bydlení. Žadatel musí být vlastník nebo 
spoluvlastník rodinného domu či rekreačního objektu. Způsobilé výdaje od 12. 9. 2022. 
 
Podporovaná opatření: 
 

Aktivita (typ opatření)   Měrná jednotka    Dotace (Kč) 
Výměna oken     1 ks výplně     12 000 
Výměna vchodových dveří   1 ks dveří     18 000 
Zateplení fasády    běžný metr     6 000 
Zateplení střechy    kompletní opatření    120 000 
Zateplení stropu    kompletní opatření    50 000 
Zateplení podlahy    kompletní opatření    60 000 

   
Maximální částka dotace na rodinný dům 150 000 Kč. Výše dotace až 100 % poskytována formou zálohy 
nebo ex post (u již zrealizovaných projektů). 

 
Příjem žádostí od 9. ledna 2023. 

 
Více informací o programu Nová zelená úsporám Light naleznete zde. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jedním z cílů Národní sítě MAS ČR (NS MAS) pro první polovinu příštího roku je provést sérii dialogů 

s mládeží na venkově, a to ve všech krajích ČR. Z každého setkání budou vytvořeny standardizované 

výstupy, které by měly zachytit aktuální potřeby, přání a poznatky z řad mládeže na venkově. Výstupy 

budou porovnávány na úrovni krajů, měl by být vytvořen první národní výstup, který bude zachycovat 

hlas venkovské mládeže. S výstupy se následně podělíme a společnými silami se je budeme pokoušet 

přenášet na potřebná místa. 

Za účelem budování vztahu mladých k místu kde žijí, chceme odstartovat kontinuální proces dialogu, 

díky kterému vznikne prostor pro nové nápady, iniciativy a další pozitivní aspekty vedoucí 

k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. 

Aby se nám tento cíl podařilo naplnit, prosíme vás o spolupráci. Pošlete kontakty z vašeho území na 

organizace, které pracují s mládeží či kontakty na jakékoliv další relevantní subjekty. Zmiňte se na 

Platforma venkovská mládež NS MAS 
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jednáních se starosty a dalšími partnery o naší iniciativě a informujte je o krajském koordinátorovi, na 

kterého se mohou v případě zájmu či jakýchkoliv dotazů obracet. 

Přivítáme i jiné podoby spolupráce, a to v podstatě jakékoliv Vás napadnou. Může se jednat o zapůjčení 

vašeho prostoru k setkání s mladými, zapůjčení techniky, pomoc při organizaci, atp. 

 

Pro Kraj Vysočina je koordinátorkou: Jitka Vaňková, MAS Českomoravské pomezí o.p.s., mobil 

607 947 922. 

Máte-li zájem o členství v Platformě Venkovská mládež, kontaktujte vedoucího Platformy Bc. Tomáše 

Haranta, tomas.harant@masnadeje.cz, +420 733 700 334. Více informací o Platformě naleznete zde: 

https://www.nsmascr.cz/o-spolku/ps-a-platformy/platforma-venkovska-mladez/ 
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