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Region KuněticKé hoRy

LOGO MANUÁL

MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s.
Co je MAS?
Označení MAS neboli místní akční skupina vzniklo doslovným překladem 
z anglického názvu Local Action Group (LAG). 
Důvodem, proč jsou MAS po celém území ČR zakládány, je prohloubit 
komunikaci lidí a subjektů v území – propojit informace, a tím 
zkvalitnit nabídku lokálních služeb. MAS mimo jiné mají možnost 
využit dotační prostředky z EU, které jsou určeny subjektům z jejich 
území. MAS tyto prostředky využívají k opětovnému navázání 
přerušeného dialogu všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinaci 
jednotlivých akcí subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.
MAS uplatňují při místním rozvoji přístup „zdola-nahoru“ (vychází z návrhů 
občanů), na základě tohoto přístupu je zpracována ucelená Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. Tato strategie definuje oblasti, 
které dle jednotlivých výzev budou podpořeny.
V programovém období 2014-2020, jehož zahájení se očekává cca v 2. polovině roku 2016, 
bude MAS přerozdělovat finanční prostředky z daných zdrojů: Integrovaný regionální operační 
program, Program rozvoje venkova 2014-2020, OP Zaměstnanost.

Naše vize:
Region Kunětické hory je příjemným místem pro klidný život i pro návštěvu na pomezí 
přírody, v dosahu velkých měst a s dostatečným potenciálem pro hospodářský růst 
při zachování přírodních a kulturních hodnot. Je to místo, kde chceme být doma a do kterého 
se budeme rádi vracet, a také místo, kam se budou rádi vracet jeho návštěvníci. 

Historie MAS Region Kunětické hory:
Spolek MAS Region Kunětické hory vznikl v roce 2005 a působí na území celkem 27 obcí (viz mapka). Našimi členy jsou obce, příspěvkové organizace, neziskové organizace, 
podnikatelé i fyzické osoby. Za dobu působení se spolku podařilo mimo jiné:

-  zvýšit komunikaci v území mezi subjekty
-  podílet se a podporovat řadu akcí v regionu (Sousedské slavnosti, fotosoutěže, aktivity v rámci celoživotního vzdělávání, Programy pro školy, atd.)
-  zavést systém certifikace lokální produkce KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, který podporuje zvýšení odbytu místních výrobků v rámci zkvalitnění lokální ekonomiky 
 a osvětu o přínosu jejich využívání (více na www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu)
-  získat certifikát Česky systém kvality služeb za přístup ke zlepšování kvality místních služeb
-  každý měsíc aktualizujeme Kalendář akcí, ve kterém naleznete zajímavé akce konané na našem území
-  vydávání Kunětickohorského MASkáče, který informuje o novinkách z našeho území (k jeho elektronickému zasílání se můžete přihlásit na: holeckova.masrkh@email.cz)

Jak nám pomoci v naplňování naší vize?
- Staňte se našim členem či partnerem (více na našich stránkách v sekci Podpora regionu/Členská základna) a získejte maximum informací o nabídce regionu, 
 zkvalitňujte vaše aktivity ve spolupráci s ostatními, zvyšujte konkurenceschopnost a úroveň vašich služeb
- Vyplňte dotazník (více na našich stránkách v sekci Podpora regionu/LEADER 2014-2020/Dotazníky) nebo nás najdete v naší kanceláři

Kontakt:
adresa: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (budova městského úřadu, kancelář v přízemí)   
email: holeckova.masrkh@email.cz 
web: www.masrkh.oblast.cz

Opatovice
nad
Labem
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Podporované aktivity z operačních programů 
(realizace v období 2016-2023):
MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami.

1: Investice do zemědělských podniků
Oblasti podpory

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě do zemědělských staveb a tech-
nologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, např.:

- ustájovací a chovatelská zařízení,
-  skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty 
 živočišné výroby,
- investice do nosných konstrukcí trvalých kultur,
- investice do staveb pro zahradnictví,
- pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích 
 zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Nelze podpořit: včelařství a rybolov, obnovu nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení 
sadů, pořízení kotlů na biomasu, nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování.

Dotace 40 % + 10 % mladý zemědělec, min. 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Zemědělský podnikatel

2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských 
produktů a jejich zavádění na trh, např.:

- výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 
- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
 balení, značení výrobků a investic související se skladováním zpracované suroviny, výrobků 
 a druhotných surovin při zpracování,
-  investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 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.

Nákup nemovitosti je možný uplatnit max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.
Nelze podpořit: včelařství a rybolov.

Dotace 40 %, min. 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji zem. produktů

3: Lesnická infrastruktura
Oblasti podpory

- Rekonstrukce a výstavba lesních cest kategorie 1L, 2L.
- Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
- Projekční, průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu.
- Nákup pozemků, max. do částky odpovídající 10 % celkové výše výdajů.

Dotace 80 %, min. 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

FO nebo PO hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jeho sdružení 
nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků

4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Oblasti podpory 

Podporovány jsou investice do nezemědělské činnosti v oblasti: ubytování, stravování 
a pohostinství; Informační a komunikační činnosti; Činnosti související se stavbami a úpravou 
krajiny; Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; Činnost cestovních kanceláří a agentu a ostatní 
rezervační služby, např.:

- stavební obnova či nová výstavba provozovny,
- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení.
- Způsobilé jsou doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, 
nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).

Dotace 35 % střední podniky, 45 % malé podniky, min. 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky (nezemědělské) 
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

5: Zemědělská infrastruktura
Oblasti podpory

- Rekonstrukce a výstavba 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.

Dotace 80 %, min. 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Obec nebo zemědělský podnikatel

6: Neproduktivní investice v lesích
Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa: 
- značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m),
-  značení významných přírodních prvků,
-  výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků,
- aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových 
 stanovištť, přístřešků, informačních tabulí, závory,
- opatření k údržbě lesního prostředí, např. odpadkové koše
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Dotace 50 %, min. 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

7: Sdílení zařízení a zdrojů
Oblasti podpory

Podporovány jsou projekty, jejichž výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství (projekt 
se musí týkat zeměděl. prvovýroby nebo zpracování zeměděl. produktů nebo zavádění zeměděl. 
produktů na trh), potravinářství nebo lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí, např.:

- pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů,
- modernizace, nová výstavba skladovacích a výrobních prostor, provedení stavebních  
   prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních energetických 
   či genetických zdrojů),
- tvorba studií a podnikatelského plánu (pouze v souvislosti s realizovanou investicí).

Nelze podpořit: včelařství, rybolov, zpracování vinných hroznů.
Dotace 50 %, min. 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Uskupení min. dvou subjektů, kdy min. jeden musí být zemědělský podnikatel či výrobce 
potravin či subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí být mikropodnik. 

8: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů
Oblasti podpory

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských a posílení jejich konkurencescho-
pnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ 
nebo místního trhu, např.:

- společné pořízení strojů, technologie a vybavení, 
- stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, 
- pořízení počítačového softwaru, 
- propagační činnost, 
- tvorba studií a podnikatelského plánu.

Dotace 50 %, 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Uskupení min. dvou subjektů, přičemž min. jeden musí prokázat podnikatelskou činnost 
v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský 
podnikatel, výrobce potravin, NNO zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, 
obce nebo DSO.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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Podporované aktivity z operačních programů 
(realizace v období 2016-2023):
MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami.

1: Zaměstnanost
Oblasti podpory

- Činnosti vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho 
 udržení.
- Kariérové poradenství pro zprostředkování zaměstnání. 
- Podpora získání či obnova pracovních návyků.
- Doprovodné služby (dluhové, rodinné, psychologické poradenství, poradenství o oblasti 
 bydlení apod.). 
- Aktivity zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, 
 s kumulací hendikepů na trhu práce.
- Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin. 
- Příspěvky na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.
- Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce.
- Vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek formou mzdových příspěvků. 
- Aktivity k získání prac. návyků a zkušeností, např. aktivizační pracovní příležitosti, pracovní 
 místa na zkoušku, VPP, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, 
 sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže apod. 

Dotace min. 95 %, min. 400.000,00 Kč
Žadatel

Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v sociální 
oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní 
korporace; OSVČ; sociální podniky.

2: Sociální služby a sociální začleňování
Oblasti podpory

- Terénní či ambulanční forma sociální rehabilitace směřující k dosažení samostatnosti 
 cílových osob.
- Vzdělávání osob z cílových skupin, tj. zejména osob sociálně vyloučených nebo sociálním 
 vyloučením ohrožených + jako také vzdělávání sociálních pracovníků organizací 
 (NNO, obce, atd.). 
- Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění 
 nebo k prevenci sociálního vyloučení (např. získávání základních sociálních a profesních 
 dovedností, pracovní rehabilitace atd.).
- Předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin (posilování finanční gramotnosti 

 osob ohrožených předlužeností, dluhové poradenství atd.).
- Aktivity místních samospráv (projekt musí mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu 
 osob  (klientů); podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj sítťování služeb, 
 zapojování klientů do rozhodování).

Dotace min. 95 %, min. 400.000,00 Kč
Žadatel

Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v sociální 
oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní 
korporace; OSVČ; sociální podniky.

3: Sociální podnikání
Oblasti podpory

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání:
- vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, 
- vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a ostatních zaměstnanců sociálního podniku 
 financovaných z přímých nákladů projektu, 
- marketing sociálního podniku,
- provozování sociálního podnikání.

Dotace min. 95 %, min. 400.000,00 Kč
Žadatel

Poskytovatelé soc. služeb; organizace zřizované obcemi působící v soc. oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a 
poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace; OSVČ; sociální podniky.

4: Prorodinná opatření
Oblasti podpory 

- Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 
 zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době 
 školních prázdnin pro děti 1. stupně ZŠ.

Dotace min. 95 %, min. 400.000,00 Kč
Žadatel

Poskytovatelé soc. služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v soc. oblasti; DSO; 
MAS; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace; OSVČ; 
sociální podniky.

Operační program zaměstnanost

1: Doprava
Oblasti podpory

- Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy a bezbariérovosti - 
 zastávky, úpravy chodníků, zvuková a jiná signalizace (semafor) pro nevidomé, přizpůsobení 
 komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
- Výstavba cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, cyklistické 
 pruhy na komunikacích, součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, 
 např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel, výsadba zeleně
- Nákup pozemků a poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu v rámci výstavby 
 cyklostezky spadají do limitu 15 % způsobilých výdajů na vedlejší aktivity. Nákup pozemku 
 nemůže překročit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Dotace 95 %, 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané 
DSO; dopravci ve veřejné linkové dopravě.

2: Bezpečnost
Oblasti podpory

- Stavební úpravy stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III: výstavba nových garážových 
 prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy 
 a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení; 
 pořízení elektrocentrály, hadicový kontejner/přívěs.
- Vybudování stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III změnou její dislokace na místo, 
 kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Dotace 95 %, 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) 
– jednotky SDH kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Integrovaný operační program
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Podporované aktivity z operačních programů 
(realizace v období 2016-2023):
MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami.

3: Sociální služby
Oblasti podpory

- Výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná 
 se i o pobytová zařízení, součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické 
 dílny.
- Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro dostupnost 
 a rozvoj sociálních služeb. 
- Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center.
- Rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení.
- Doplňková aktivita – zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, 
 aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Dotace 95 %, 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Sociální služby – NNO, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace 
zřizované nebo zakládané DSO, církve, církevní organizace
Sociální bydlení – obce, NNO, církve, církevní organizace

4: Sociální podnikání
Oblasti podpory

- Podpořena je výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 

Vždy musí v sociálním podniku realizací projektu vzrůst počet zaměstnaných osob z cílových 
skupin. Při rekonstrukci a nákupu zřízení a vybavení musí být zohledněny specifické potřeby 
cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance. 
Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde rozšíření nabízených 
produktů a služeb.
Nelze podpořit: sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby. Nebude možné podpořit 
projekty zaměřené na komerční turistická zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské 
provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Dotace 95 %, 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

OSVČ, malé a střední podniky, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve, 
církevní organizace.

5: Vzdělávání
Oblasti podpory

- MŠ: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení mateřských škol na území, 
 kde je prokazatelný nedostatek kapacit. 

- ZŠ: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
 klíčových kompetencích: 1) v oblastech komunikace v cizích jazycích; 2) v oblasti 
 technických a řemeslných oborů; 3) přírodních věd (matematické obory, geologické obory, 
 geografické obory, chemické obory, biologické obory, fyzikální obory a informatika); 4) ve 
 schopnosti práce s digitálními technologiemi, např.: projekty ke komplexní bezbariérovosti, 
 venkovní učebny k enviromentální výchově, rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol 
 a školských zařízení a připojení k internetu.

- Zájmové a neformální vzdělávání mládeže, celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení 
 vybavení pro zajištění rozvoje ve výše uvedených klíčových kompetencí formou zájmového 
 a neformálního vzdělávání, např.: jako součást projektu na vybavení počítačové učebny lze 
 koupit i specializovaný software, vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencí 
 bez stavebních zásahů.

- Doplňkové aktivity - Bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
 např. zelené zdi a střechy a zahrady. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy 
 infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství. 

Nelze podpořit: Úpravy mateřských škol bez zvýšení jejich kapacity. Výstavba nové budovy nebo 
rozšíření kapacity (nejsou zde myšleny učebny pro výuku klíčových kompetencí) u ZŠ. Součástí 
úprav budov a nákup zařízení musí být zajištění bezpbariérovosti.

Dotace 95 %, 50.000,00 Kč, max 1.000.000,00 Kč
Žadatel

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního 
vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi; NNO; církve; církevní organizace.

Integrovaný operační program


