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2015 – 2020: Jak na projekty „přes MASku“ Pošembeří
Na podzim 2015 by nám mělo Ministerstvo pro místní rozvoj posoudit a schválit strategii
rozvoje území MAS. Pro obce, neziskové organizace, podnikatele a další subjekty z regionu
se tím konečně otevírají nové možnosti čerpání dotací. V období let 2015 – 2020 se však
podmínky podstatně liší.
MAS může realizovat projekty ze tří programů: z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), z Programu rozvoje venkova (PRV) a OP Zaměstnanost (OPZ). A co Vám
může MAS nabídnout z jednotlivých programů? Zde je malá ochutnávka:
IROP
Výstavba a rekonstrukce chodníků – bude možno realizovat projekty řešící bezpečnost území, podmínkou realizace je mít audit bezpečnosti dle zákona č. 13/1997 Sb.
Cyklodoprava – cyklostezky, cyklopruhy za účelem dopravy za službami a zaměstnáním, není
možné žádat pouze na cyklostojany či úschovny kol.
Školy - pořízení infrastruktury a vybavení pro zajištění rozvoje žáků ve výuce cizích jazyků,
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v práci s digitálními technologiemi.
Sociální služby - projekty zaměřené na sociální služby podle zákona o sociálních službách,
komunitní centra nebo sociální bydlení, nelze podporovat ubytovny, domovy pro seniory ani
zdravotnické služby ani domy s pečovatelskou službou.
Sociální podnik – podpora investičních výdajů sociálního podnikání, mzdy budou hrazeny z
OP Zaměstnanost.
OPZ
Podpora vybraných sociálních služeb – podpora je zaměřena především na ambulantní a
terénní služby tj. odborné poradenství, služby pro rodiny s dětmi a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Sladění rodinného a pracovního života – lze podporovat vznik a provoz zařízení pro děti,
které nahradí nedostatečné kapacity školních družin, zajištění doprovodu dětí na zájmové
aktivity, dětské skupiny a příměstské tábory.
Sociální podnikání – podpora je zaměřena na rozvoj podnikání, které umožní zaměstnanost
osoby znevýhodněné na trhu práce např. dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně postižené.
Podpora zaměstnanosti – rekvalifikační programy, poradenské a motivační programy, podpora zahájení podnikání.

PRV
Z obsáhlého výčtu opatření tohoto programu bude možné přes MAS realizovat například tato
opatření:
• Investice do zemědělských podniků v živočišné a v rostlinné výrobě.
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
• Diverzifikace zemědělských podniků.
• Lesnická infrastruktura, opatření k posílení rekreační funkce lesa.
• Agroturistika.
• Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.
• Vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.
• Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
Tímto bychom rádi vyzvali všechny organizace i fyzické osoby z regionu, které „nosí v hlavě“
nápad, jenž se obsahově týká výše uvedených opatření, aby se na nás obrátily. Jsme připraveni jim poskytnout bližší informace o možné realizaci jejich projektu.
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