
 

MAS Hlučínsko – Přehled operačních programů v CLLD 
Dobroslavice, 7.12.2016 

 

Integrovaný operační program 
 
IROP-1 Bezpečná doprava 
Typy projektů: 

 Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměstnání, včetně 
doprovodné infrastruktury – značení, odpočívadla, stojany na kola. 

 Rekonstrukce komunikace pro pěší a přilehlé stávající autobusové zastávky s ohledem na zvýšení 
bezpečnosti a bezbariérového přístupu, signalizace pro nevidomé. 

 Komplexní opatření na zvýšení bezpečnosti chodců – komunikace, přechody pro chodce, osvětlení, 
retardéry a další bezpečnostní prvky. 

 
Oprávnění žadatelé: 

 obce 

 DSO  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 organizace zřizované nebo zakládané DSO 
Alokace: 46 000 000,- Kč 
Podpora: 95 % 
Výzva: květen 2017, 2019 
Délka realizace: 3 roky 
 
 

IROP-2 Rozvoj sociálních služeb 
Typy projektů: 

 Nákup objektu, rekonstrukce a pořízení vybavení pro kvalitní poskytování nově zřizovaných ambulantních 
a terénních sociálních služeb. Jedná se např. o vybudování sociálně terapeutické dílny. 

 Rekonstrukce objektů, úprava zázemí a pořízení vybavení pro kvalitnější poskytování stávajících 
ambulantních a terénních sociálních služeb. 

 Vybudování a rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení. 
 
Oprávnění žadatelé: 

 sociální služby: NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO, církve, 
církevní organizace 

 sociální bydlení: obce, NNO, církve, církevní organizace 
 
Alokace: 25 100 000,- Kč 
Podpora: 95% 
Výzva: květen 2017, 2019 
Délka realizace: 3 roky 
 

IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální podnikání 
Typy projektů: 

 Rekonstrukce objektu, pořízení zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální 
podnikání. 

 Zřízení zázemí, bezbariérové úpravy prostor pro znevýhodněné zaměstnance v prostorách sociálního 
podniku. 



 
 Vytvoření nové podnikatelské aktivity nebo rozšíření nabízených produktů a služeb OSVČ. 

Oprávnění žadatelé: 

 OSVČ 

 malé a střední podniky 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 
 
Alokace: 4 500 000,- Kč 
Podpora: 95 % 
Výzva: květen 2017, 2019 
Délka realizace: 3 roky 
 

IROP-4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání 
Typy projektů: 

 Výstavba a rekonstrukce mateřských škol za účelem navýšení kapacit, vybavení tříd. 

 Zavedení inkluzivního prostředí v procesu vzdělání v mateřských a základních školách pro postižené žáky a 
žáky se specifickými potřebami – bezbariérový přístup, pomůcky, atd. 

 Doplnění vybavení školských zařízení pro zvýšení úrovně výuky – speciální učebny, jejich vybavení – 
výstavba a modernizace laboratoří, dílen, jazykových učeben;  

 Vybudování nebo rekonstrukce prostor pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace v cizích 
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi. 

 
Oprávnění žadatelé: 

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání  

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 obce  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 

 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 
Alokace: 14 956 000,- Kč 
Podpora: 95 % 
Výzva: květen 2018, 2020 
Délka realizace: 3 roky 
 
 

Operační program Zaměstnanost 
 

OPZ – 1 Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
Typy projektů: 

 Poskytování vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených.  



 
o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 
o Sociálně terapeutické dílny, jejichž cílem je podporovat zdokonalování pracovních návyků a 

dovedností u osob, které jsou kvůli snížené soběstačností 
o Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 
o Odborné sociální poradenství – občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro 

osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí 
o Poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností atd. 

 Poskytování programů a činností realizované terénní nebo ambulantní formou v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006. 
o Poradenství zaměřené na posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, 

dluhové poradenství atd.   
o  

Oprávnění žadatelé: 

 Aktivity zaměřené na podporu sociální služby v oblasti registrovaných sociálních služeb podle zákona 
108/2006 Sb.: Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách  

 

 Ostatní aktivity: Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, Nestátní neziskové organizace, Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Organizace 
zřizované obcemi, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční skupina, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové 
organizace, Poradenské a vzdělávací instituce, Sociální partneři, Školy a školská zařízení  

 
Alokace: 7 543 250,- Kč 
Podpora: 95-100% 
Výzva: 5/2017 
Délka realizace: max. 3 roky 
 
 

OPZ – 2 Podpora zaměstnanosti 
Typy projektů: 

 Podpora vytváření nových pracovních míst   
o Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin 
o Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům  

 Podpora flexibilních forem zaměstnání 
o Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce 
o Formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst na zkrácený 

úvazek 
o Dále bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku apod. 

Oprávnění žadatelé: 

 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva 
- družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 OSVČ 
 
Alokace: 2 743 000,-Kč 
Podpora: 85% 
Výzva: 5/2017 
Délka realizace: max. 3 roky 
 



 
OPZ – 3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání 
Typy projektů: 

 Vznik a (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
integrační sociální podnik. Konkrétní zaměření: 
o Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 
o Provozování sociálního podnikání 

 Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
– environmentální sociální podnik. Konkrétní zaměření: 
o Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 
o Provozování sociálního podnikání 

 
Oprávnění žadatelé: 

 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - 
družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 OSVČ  

 V případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním ze zřizovatelů obec, její 
celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl 
každé z těchto obcí musí být menší než 50 % 

 
Alokace: 2 057 250,- Kč 
Podpora: 85% 
Výzva: 5/2017 
Délka realizace: max. 2 roky 
 

OPZ – 4 Podpora rodin 
Typy projektů: 

 Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení. 
Konkrétní zaměření: 

o Školní družiny, kluby. 
o Příměstské tábory. 

Oprávnění žadatelé: 

 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Organizace zřizované obcemi a kraji 

 Dobrovolné svazky obcí 

 MAS 

 Vzdělávací a poradenské instituce  

 Školy a školská zařízení 

 Sociální partneři 
 
Alokace: 1 371 500,-Kč 
Podpora: 95% 
Výzva: 5/2017 
Délka realizace: max. 3 roky 
 
 
 
 
 
 



 

Program rozvoje venkova 
 

PRV – 1 Rozvoj zemědělských podniků 
Typy projektů: 

 Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě – investice do zemědělských staveb a 
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci  

 Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

 Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 
Oprávnění žadatelé: 
Zemědělský podnikatel 
 
Alokace: 9 982 260,- Kč 
Podpora: 40 % 
Výzva: duben 2017, 2018, 2020 
Délka realizace: 2 roky 
 

PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce 
Typy projektů: 

 výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a 
zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně 
technologií souvisejících s dohledatelností produktů)  

 investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících 
při zpracování 

 investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 

 investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
marketingu) 

 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 
Oprávnění žadatelé: 

 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako 
vstupní produkt 

 
Alokace: 3 564 800,-Kč 
Podpora: 40 % 
Výzva: duben 2017, 2019 
Délka realizace: 2 roky 
 

PRV-3 Obnova zemědělské infrastruktury 
Typy projektů: 

 nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke 
zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest 

 obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení 

 Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán 
obce. 

Oprávnění žadatelé: 

 Obec nebo zemědělský podnikatel 
Alokace: 1 901 240,-Kč 
Podpora: 85 % 
Výzva: duben 2017 
Délka realizace: 2 roky 
 
 



 
PRV-4 Podpora podnikání na venkově 
Typy projektů: 

 investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):  
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby 
lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 
12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 
41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s 
výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti 
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a 
úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. 
n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu 
a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Oprávnění žadatelé: 
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 
 
Alokace: 8 317 880,-Kč 
Podpora: 40 % 
Výzva: duben 2017, 2018, 2019, 2020 
Délka realizace: 2 roky 
 

PRV-5 Projekty Spolupráce 
Typy projektů: 
Oblasti zaměření projektů Spolupráce: 

- interpretace a prezentace přírodního a kulturního dědictví a historického vývoje Hlučínska  
- podpora a prezentace regionálních produktů, řemesel a služeb 
- environmentální vzdělávání a vzdělávání v oblasti tradičních venkovských činností a řemesel 
- rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky, podnikateli, školami a dalšími aktéry na venkově 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V 
rámci projektů lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na 
témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS. 
Oprávnění žadatelé: 
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
 
Alokace: 1 133 910,-Kč 
Podpora: 90 % 
Výzva: 2017, 2018, 2019 
Délka realizace: 2 roky 


