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Vážení členové MAS,

SYSTÉM DOTACÍ 2014 – 2020: POZICE MAS

rokem 2015 definitivně skončí programové období
Evropské unie, ohraničené formálně roky 2007 a
2013 (platí tzv. pravidlo „n+2“, kdy se pro reálný
doběh období přičítají 2 roky). Do konce roku tak
musí být zrealizovány poslední projekty a
proplaceny poslední dotační prostředky.

Dotace členíme základním způsobem na:

Nové programové období 2014-2020 (reálně končící
opět později - v roce 2023) se již řadu měsíců
připravuje. Bohužel, přestože již uplynulo cca 18
měsíců od formálního startu tohoto období, stále
nejsou uzavřeny a známy veškeré podstatné
informace o podmínkách jednotlivých opatření,
povinnostech žadatelů atd. Tato situace je
nepříjemná pro všechny zainteresované strany,
především pak pochopitelně pro potenciální
žadatele. Nicméně z úrovně obcí, mikroregionů či
místních akčních skupin je tato situace de facto
neovlivnitelná a je na místě pouze konstatovat, že
plnohodnotný rozjezd dotačních příležitostí a
dotačního čerpání nastane až rokem 2016.
První číslo tohoto elektronického občasného
zpravodaje by Vám, jakožto členům MAS, mělo
přinést aktuálně známé informace z oblasti dotační
podpory v budoucnu administrované prostřednictvím
MAS, příp. další informace z činnosti a plánovaných
aktivit organizace. Nejde o propagační materiál, ale
ryze pracovní a informační zprávu, věnující se
základnímu rámci. Z toho důvodu prosím omluvte
místy nutné zjednodušení informací či uvádění
mnoha z Vás již známých skutečností.
Mgr. Dominik Vlč, ředitel Kanceláře MAS

a) národní (plně z rozpočtu ČR – stát, kraje apod.)
b) evropské (převážně z prostředků EU, jedná se o
soustavu operačních programů dojednaných mezi
ČR a EU + např. přes-hraniční spolupráce)
Skupina „b“ zahrnuje tyto operační programy:
- OP Doprava (OPD)
- Integrovaný regionální OP (IROP)
- OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK)
- OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
- OP Životní prostředí (OPŽP)
- Program rozvoje venkova (PRV)
- OP Zaměstnanost (OPZ)
- OP Technická pomoc (OPTP)
- OP Praha – pól růstu
- OP Rybářství
- dále např. tzv. komunitární programy
(evropské – mezinárodní) či přes-hraniční
spolupráce (např. ČR – Polsko apod.)
Jednotlivé vyjmenované operační programy mají na
základě vyjednávání mezi ČR a EU nastaveny
konkrétní priority, které budou a mohou dotačně
podporovat. Znění jednotlivých programů a ostatní
související dokumenty lze v případě zájmu nalézt na
internetových stránkách http://www.dotaceeu.cz/
Z výše uvedeného soupisu mají místní akční
skupiny v ČR za úkol administrovat podporu v
základním objemu cca 8% finanční alokace IROP
a 5% finanční alokace PRV. V souhrnu mluvíme o
celkem cca 0,5 mld. EUR pro období 2016 – 2023 a

pro všechny MAS v ČR (cca 170 MAS), což
představuje zhruba 2% z celkových cca 24 mld.
EUR
evropských
dotačních
prostředků
v operačních programech. Zbylých 98% evropských
dotací budou administrovat přímo řídící orgány
jednotlivých ministerstev, popř. jejich platební
agentury. Žadatelé tak budou předkládat ve
většině případů své projekty tzv. „napřímo.“
Celkový předpokládaný objem finančních
prostředků na roky 2016-2023, administrovaný
konkrétně naší MAS, vychází v přepočtu na cca
32.000.000,- Kč. Administrace bude spočívat
v administrativní podpoře žadatelům, v kontrolní
činnosti a v doporučování projektů k podpoře.
Kromě několika vybraných priorit ve dvou
jmenovaných programech (IROP a PRV) nebudou
plošně místní akční skupiny administrovat podporu
v žádném jiném operačním programu. V ostatních
programech tak budou moci vystupovat a být
zapojovány pouze jako řadový žadatel o podporu
(např. projekty s regionálním dopadem apod.).
Důležitá z hlediska existence a fungování MAS je
tedy především ta skutečnost, že zmíněných 32
mil. Kč dotačních prostředků je přímo vázáno
k našemu regionu a zde bude rozděleno
žadatelům.
Značný potenciál pak představují individuální
projekty MAS, kde bude MAS řadovým žadatelem
do operačních programů (např. OPZ, OPŽP,
komunitární programy a přes-hraniční spolupráce).
Zde může zaštítit a realizovat řadu regionálních
záměrů, které mohou do regionu přinést další
finanční prostředky v řádu min. milionů Kč.

Témata těchto projektů jsou již kanceláří MAS
rozpracovávány, posuzovány z hlediska nastavení
programů a připravovány do konkrétní podoby pro
posouzení členů a orgánů MAS v příštích měsících.
Tyto připravované záměry se týkají regionálních
projektů s potenciálním pozitivním dopadem v rámci
celého území MAS a tematicky spadají do OPŽP,
OPZ, přes-hraničních a komunitárních programů.

PRVNÍ DOTAČNÍ VÝZVY MAS OD ROKU 2016
První
výzvy
k předkládání
projektů
prostřednictvím MAS budou vyhlašovány od
roku 2016. Aktuálně totiž ze strany Ministerstva
zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj probíhá
teprve proces výběru MAS, které budou v novém
období podpořeny a začleněny do systému (celkový
počet MAS v ČR je 182).
Poněkud jiná situace panuje v oblasti žádostí
„napřímo“, kdy některé z operačních programů již
vyhlásily či do konce roku vyhlásí první výzvy
k předkládání žádostí o dotaci. Žadatelé tak mohou
začít své žádosti předkládat např. do OPPIK,
předběžně OPŽP apod. Tyto výzvy tedy nejsou
realizovány prostřednictvím MAS, ale přímo
jednotlivými ministerstvy či jejich agenturami.
Proces výběru MAS spočívá v kontrole jejich
organizačního nastavení (provádí Ministerstvo
zemědělství) a v posouzení strategií pro období
2014-2020, které by mělo být zahájeno na podzim
letošního roku. Do té doby je možné strategie
jednotlivých MAS a jejich části zpracovávat a
dotvářet, což se aktuálně ve všech místních akčních
skupinách v ČR děje.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A MAS
Na rozdíl od dosavadního programového období
2007–2013, kdy bylo v rámci PRV možné realizovat
projekty zaměřené i na obnovu a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby, ochranu a rozvoj
kulturního dědictví venkova, podporu zakládání
podniků a jejich rozvoje (mikropodniky), v novém
plánovacím období je Program rozvoje venkova
2014-2020 zaměřen pouze na žadatele
podnikající v zemědělství. Bohužel tak nebude z
PRV možno podporovat nejvíce žádané projekty
NNO a obcí zaměřených např. na úpravu veřejných
prostranství či rekonstrukci kluboven a budov
spolků, pořízení vybavení apod. Důvody
tematického zúžení PRV 2014-2020 jsou poněkud
blíže specifikovány v jednom z následujících článků,
jenž se týká přímo podpory spolků prostřednictvím
MAS.
Z pohledu dalších tradičních žadatelů v rámci PRV,
tedy zemědělských podniků a podnikatelů však
nedojde k zásadním změnám. I nadále tak budou
napřímo i prostřednictvím MAS podporovány např.
investice do zemědělských staveb, technologií a
speciálních strojů.
MAS nebude mít možnost administrovat podporu ve
všech opatřeních, která PRV zahrnuje, nicméně
bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření
Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce
vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem
bude nutnost respektovat podmínky stanovené
evropskými předpisy, zejména stanovené v
příslušných článcích nařízení č. 1305/2013, tzn., že
MAS podporované aktivity upraví dle cílů
jednotlivých opatření/podopatření, nemusí však

respektovat podmínky nastavené v PRV nad rámec
článků nařízení a nastaveného rozhraní s ostatními
ESI fondy, např. v rámci podopatření Podpora
investic v zemědělských podnicích mohou být
přes MAS podporovány i sklady obilovin a
olejnin, zemědělské stroje či nezemědělské
subjekty v podopatření Investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností.
Procentuální míra dotační podpory u jednotlivých
projektů bude vycházet z jejich zařazení do priorit
programu, nicméně lze předpokládat, že se většinou
bude pohybovat mezi 40 a 60%.
Předpokládaná orientační alokace naší MAS,
stanovená na základě rozlohy území a počtu
obyvatel, by se měla pohybovat na úrovni cca 8,5
mil. Kč na celé programové období.
Samostatným opatřením pro místní akční skupiny
v rámci PRV pak budou ještě tzv. projekty
spolupráce, které budou vždy spočívat ve společné
realizaci projektu několika místními akčními
skupinami z ČR i jiných zemí. Tyto projekty ovšem
budou moci mít spíše jen měkký charakter (nikoliv
opravy či hmotné investice) a malý finanční rozsah.
Částečně v nich tak lze alespoň prozatím spatřovat
určitou dílčí příležitost pro podporu spolkových
aktivit a tradičních akcí v rámci regionu MAS.

IROP - OPATŘENÍ ADMINISTROVANÁ MAS
Integrovaný regionální operační program bude
v rámci MAS hlavním finančním zdrojem pro
žadatele z řad obcí a obecně veřejného sektoru.
IROP de facto nahrazuje a sdružuje do jednoho
programu doposud existující soustavu tzv.
regionálních operačních programů (např. ROP
Střední Morava atd.). Přitom je ovšem nutné
současně zmínit, že IROP nenavazuje na ROPy
tematickou šíří možných podporovatelných projektů.
Veřejná prostranství, památky, sportoviště apod. již
v IROPu dojednaném mezi EU a ČR nenalezneme.
IROP obsahuje 11 specifických cílů (SC)
rozdělených do tří základních prioritních os (PO).
Své projekty odpovídající těmto cílům mohou
žadatelé předkládat „napřímo“.
Čtvrtá prioritní osa IROPu pak představuje projekty
administrované místními akčními skupinami. Jde o
projekty, které musí rovněž plně odpovídat
vybraným specifickým cílům IROPu z prvních tří
prioritních os, ale žadatelé mají v těchto případech
možnost předkládat své projekty nejen „napřímo“,
ale současně rovněž prostřednictvím MAS.
Předpokládaná orientační alokace naší MAS,
stanovená na základě počtu obyvatel, by se měla
pohybovat na úrovni cca 24 mil. Kč na celé
programové období.
Seznam specifických cílů (SC), v rámci kterých lze
své žádosti předkládat mj. i prostřednictvím MAS
(max. míra dotace se pohybuje mezi 85 až 95%):
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy:
Podporováno
bude
zvyšování
bezpečnosti všech forem dopravy, např.
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná

signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací
pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí
nebo
orientací,
odůvodněná
rekonstrukce chodníků, ucelená komplexní řešení
bezpečnosti v rámci obce či její části apod. Dále
budou podpořeny např. aktivity související
s cyklodopravou, ovšem nikoliv v souvislosti
s cestovním ruchem, ale s dopravou do zaměstnání,
škol a za službami: výstavba a modernizace
cyklostezek a cyklotras, včetně pruhů na
komunikacích, doprovodné infrastruktury apod.
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof: Způsobilými žadateli budou pouze
obce zřizující JPO – SDH kat. II a III. Podpořeno
bude pořízení specializované techniky a věcných
prostředků určených pro výkon činností spojených s
extrémním suchem či pro výkon činností v
souvislosti s haváriemi spojenými s únikem
nebezpečných látek (např. mobilní kontejnerová
elektrocentrála, vybavení pro detekci, zastavení
nebo omezení úniku nebezpečných látek apod.)
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi: Infrastruktura pro
dostupnost a rozvoj sociálních služeb (terénní
služby) – vybudování zázemí, vybavení zařízením
atd. Podpora rozvoje infrastruktury komunitních
center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce, tzn. stavby, stavební
úpravy, pořízení vybavení a případné související
úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková
úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání
členů komunit ohrožených sociálním vyloučením.
Sociální bydlení, domovy se zvláštním režimem,
domovy pro osoby se zdravotním postižením apod.

Bohužel, v rámci IROPu je striktně zapovězena
podpora pobytových sociálních služeb pro seniory.
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání: Výstavba, rekonstrukce a vybavení
sociálních podniků.
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví: Aktivity
související s deinstitucionalizací psychiatrické péče.
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení:
Podpora infrastruktury mateřských škol (stavby,
stavební úpravy, pořízení vybavení) v případě
odůvodněného navýšení kapacity MŠ, vč. řešení
bezbariérovosti a venkovního prostranství (zeleň,
herní prvky). Podpora infrastruktury základních škol
(stavební úpravy, pořízení vybavení) pro zajištění
rozvoje žáků v klíčových kompetencích, např. cizí
jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy,
práce s digitálními technologiemi. Vnitřní konektivita,
bezbariérovost škol apod. Podpora infrastruktury pro
zájmové a neformální vzdělávání mládeže (stavební
úpravy, pořízení vybavení) související s výše
uvedenými klíčovými kompetencemi.
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany
a rozvoje kulturního dědictví: Podporovány budou
pouze památky UNESCO a národní kulturní
památky, tzn. pro území naší MAS nevyužitelné.
SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje: Příjemcem může
být pouze obec s rozšířenou působností. Podpořeny
mohou být územní plány (např. povodňové riziko) a
územní studie (např. veřejné prostranství, řešení
krajiny).

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ ZE STRANY MAS; MÍSTNÍ AKČNÍ
PLÁNY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Místním akčním skupinám bude v novém
programovém období nově svěřena také role
podpůrné organizace pro základní a mateřské školy
v regionu MAS, a to v souvislosti s jejich čerpáním
finančních prostředků z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (prostřednictvím tzv.
šablon). Ministerstvo školství tímto rozhodnutím
reagovalo na skutečnost, že žádosti o podporu
z operačního programu pro vzdělávání byly
v uplynulém
období
v mnoha
případech
zpracovávány soukromými subjekty za zcela
neadekvátní finanční odměny. Svěřením asistenční
a podpůrné činnosti v této oblasti místním akčním
skupinám zajistí potřebný poradenský servis
jednotlivým školám, a to bez nutnosti přímých
finančních výdajů. Tato tzv. „animace škol“ by měla
ze strany MAS předběžně zahrnovat následující
aktivity:
1. Metodická pomoc ZŠ s výběrem vhodných šablon
pro ZŠ/MŠ, aby byly v souladu s MAP resp. nositele
regionální strategie území, zajištění správnosti
projektové žádosti
2. Zaškolení realizátorů ZŠ/MŠ (monitorovací
systém, příručka pro žadatele a příjemce apod.)
3. Průběžná konzultační činnost při realizaci
projektu, sledování a dodržování povinné publicity,
VZ, monitorovacích indikátorů
4. Metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování
monitorovacích zpráv, zadávání do monitorovacího
systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,

sledování průběhu realizace projektu, dodržování
časového harmonogramu atd.
5. Metodická pomoc s vypořádáním případných
připomínek k MZ od ŘO
6. Metodická pomoc při komunikaci mezi zřizovateli
a ZŠ/MŠ tak, aby nedocházelo jako v současném
období k zadržování financí ze strany zřizovatelů
nebo naopak nepředávání informací o projektu ze
strany ředitelů škol
7. Metodická pomoc při kontrole na místě

- vybudování udržitelného systému komunikace a
partnerské diskuze mezi aktéry, kteří ovlivňují
vzdělávání v území
- vznik partnerství, která napomáhají zkvalitňování
vzdělávání zejména v místních mateřských a
základních školách, ale také k řízenému rozvoji
spolupráce dalších služeb na podporu vzdělávání
dětí a mládeže; podpora prorodinných politik a
podpora spolupráce služeb, které se týkají dětí
Povinná opatření místních akčních plánů:
–

8. Metodická pomoc při ukončování projektu a
závěrečné MZ

inkluze – kvalita

Vzhledem k tomu, že výše uvedené činnosti mají
přímou návaznost na konkrétní plánovaná školení a
finalizaci souvisejících metodik a příruček,
předpokládá se reálné zahájení této podpůrné
činnosti MAS nejdříve od října 2015.

vzdělávání

Druhou záležitostí, týkající se předškolního
vzdělávání, základního školství a rovněž
volnočasových aktivit mládeže, je tvorba tzv.
místních akčních plánů pro vzdělávání (MAP).

technologií – polytechnické vzdělávání
školách

Tyto živé dokumenty, jejichž koncepci vytvořilo
samo MŠMT ČR, by měly dlouhodobě
zabezpečovat pravidelné setkávání představitelů
škol, zřizovatelů, příp. dalších aktérů vzdělávání
v rámci regionu. Základní parametry, cíle MAP:
- vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací
soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány
výzvy OP VVV (preferovaná témata, šablony „na
míru“) a IROP (v IROP je soulad s MAP
specifickým kritériem přijatelnosti)

ělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem
Doporučená opatření MAP:

Průřezová a volitelná opatření MAP:

používání cizího jazyka
žáků
dětí a
žáků
Doplňková opatření MAP:

a IROP

Místní akční plány budou zpracovávány pro
jednotlivá území ORP, nicméně budou respektovat
existující partnerství. Konkrétně v případě naší MAS
to znamená zajištění tvorby MAP ze strany místní
akční skupiny na území všech obcí (resp.
spolupráce se všemi školami a subjekty) v rámci
územní působnosti MAS, která částečně zasahuje
do ORP Prostějov a ORP Vyškov. Tato dohoda
zabezpečí mj. možnost kvalitního provázání tvorby
místního akčního plánu s animací škol, jak byla
popsána v první polovině tohoto článku.
Konečná metodika pro tvorbu MAP ani pravidla pro
animaci škol prozatím nebyly zveřejněny.

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OP ZAMĚSTNANOST

Do administrace ani výběru jednotlivých projektů
v rámci OPŽP 2014–2020 MAS přímo nezasáhne.
Subjekty z území však mohou stejně jako samotná
MAS předkládat své individuální žádosti „napřímo“.
Oproti dosavadnímu programovému období má
OPŽP méně prioritních os a jeho prostřednictvím
bude rozděleno o 50 mld. Kč méně. Řešená témata
se ovšem příliš nezměnila. Výčet prioritních os:

Do Operačního programu Zaměstnanost místní
akční skupiny také přímo nezasáhnou (pouze
s výjimkou větších MAS s vysokou nezaměstnaností
a dalšími negativními jevy tohoto druhu). Stejně jako
u OPŽP platí pro většinu MAS spíše „pouze“
možnost předkládání individuálních žádostí, stejně
jako pro jednotlivé žadatele.

PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika
povodní
PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika
PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
PO 5 Energetické úspory
Na internetových stránkách OPŽP (www.opzp.cz)
jsou již zveřejněny první výzvy, vč. předběžného
harmonogramu výzev pro OPŽP na letošní rok.
Potenciální žadatelé tak mohou začít pracovat na
přípravě žádostí o poskytnutí podpory např. na
budování sběrných dvorů, pořízení kontejnerů pro
třídění odpadu, budování kompostáren, rekultivaci
starých skládek, snížení energetické náročnosti
veřejných budov a další projekty.
Podrobně jsou podporované aktivity v rámci tohoto
programu specifikovány na již zmíněném webu
www.opzp.cz

Je třeba říci, že OP Zaměstnanost je programem
výhradně měkkých aktivit a projektů, tzn. bez
možnosti přímých investic do hmotného majetku.
Opatření OPZ pokrývají následující oblasti. Jedná
se o podporu:
* zaměstnanosti,
* rovných příležitostí žen a mužů,
* adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
* dalšího vzdělávání,
* sociálního začleňování a boje s chudobou,
* modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
* mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v
oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a
veřejné správy.
Na stránkách www.esfcr.cz/op-zamestnanost-20142020 je zveřejněn harmonogram výzev OPZ pro rok
2015 i ostatní podrobné informace o programu.

MAS A PODPORA SPOLKŮ, NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ – ZATÍM ŠPATNÉ ZPRÁVY
Podpora záměrů neziskových organizací byla
prostřednictvím
místních
akčních
skupin
v dosavadním období vcelku rozsáhlá. Z PRV 20072013 se podařilo v rámci naší MAS podpořit desítky
menších, ale viditelných projektů: rekonstrukce
zázemí spolků, kluboven, budov, majetku, pořízení
vybavení a techniky, opravy památek atd.
Bohužel, jak již zaznělo v kapitole věnované
Programu rozvoje venkova, tematická šíře tohoto
programu (z něhož byly podporovány právě i
projekty neziskových organizací) byla omezena de
facto pouze na aktivity a projekty podporující
zemědělství. Důvodem tohoto kroku byl značný
pokles plánované finanční alokace programu, o
kterém svého času rozhodla vláda ministerského
předsedy Petra Nečase. Ostatní operační programy
bohužel na tento vzniklý výpadek (i přes mnohá
upozornění) nezareagovaly a z toho důvodu vzniklo
v oblasti budoucí podpory spolků na venkově
nepříjemné vakuum, které stále trvá. Nejčastější
typy projektů, administrované prostřednictvím MAS,
tedy bohužel tím pádem nemají v novém období
přirozenou návaznost a tyto tradiční a oblíbené
projekty nebudou moci být nadále podporovány.
Jako reakci na tuto skutečnost připravila naše MAS
ve spolupráci s MAS Opavsko koncepční návrh na
vytvoření národního dotačního programu pro
aktivity spolků na venkově. Ve zkratce a
zjednodušeně lze říci, že by se jednalo o podobně
tematicky zaměřený program, jak tomu bylo zvykem
doposud v rámci PRV, nicméně by byl financovaný
z rozpočtu Ministerstva zemědělství – tedy

z národních zdrojů. Cílem by měl být alespoň 1
milion Kč ročně pro každou jednu MAS, což by
odpovídalo např. 10 podpořeným projektům spolků
po 100.000,- Kč. MAS by přitom související
administrativní úkony prováděla bez vzniku
jakýchkoliv dalších výdajů pro ministerstvo. Veškeré
finanční prostředky by tak šly do projektů. Návrh byl
předán panu ministrovi Jurečkovi a v současné
době čekáme na jeho reakci.

drobnou finanční podporu na tyto záměry (např.
pořízení strojů a technologií v řádech desítek tisíc
Kč pro několik projektů ročně) i z PRV uvolnit.

Druhý směr, který budeme v této záležitosti
uplatňovat, je snaha o nalezení a rozvinutí
spolupráce s partnerskou organizací (rovněž místní
akční skupinou) v Polsku. Program přes-hraniční
spolupráce ČR-Polsko totiž nabízí určité možnosti,
jak společnými akcemi, pořízením vybavení či jinými
investicemi podpořit činnost neziskových organizací.
Uvažovaný je tak např. společný projekt pro
zájemce z řad SDH z obou republik, popř. projekt
pro farnosti či další sdružené skupiny spolků.

Přímo je však podnikům (právnickým i fyzickým
osobám podnikajícím) v novém období určen
OPPIK (OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost), který spravuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu a administruje agentura
CzechInvest. Právě do tohoto programu byly
kompletně soustředěny všechny dotace pro
podnikání. V zájmu umožnění získání podpory i
menším podnikům fungujícím na venkově má
program pro tento druh podniků závazně vyčleněno
určité procento finanční alokace. Stále ovšem platí
výše uvedené: administrace projektů pro všechny
druhy podniků bude spravovat MPO ČR, většinou
prostřednictvím agentury CzechInvest, podpora tedy
nebude směřovat prostřednictvím MAS. K úpravě
tohoto systému může dojít nejdříve po roce 2018.

Jak již uvedl titulek tohoto článku, zprávy o budoucí
podpoře spolků v rámci MAS jsou zatím špatné a
aktuální vývoj nedává příliš silné a pozitivní naděje,
nicméně orgány i kancelář naší MAS si uvědomují
plně velký význam a potřebnost podpory spolkových
aktivit a v hledání potenciálních příležitostí k této
podpoře budou i nadále velmi aktivní.

Do té doby může MAS pomáhat místním
nezemědělským podnikům spíše jen předáváním
informací o aktuálních dotačních možnostech.
Případná rozsáhlejší podporná činnost (např. pomoc
se zpracováním žádostí) či v úvodu zmíněná přímá
podpora menšího finančního rozsahu bude záležet
na dalším vývoji situace a rozhodnutí orgánů MAS.

MAS A PODPORA MALÝCH NEZEMĚDĚLSKÝCH
PODNIKŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ
Program rozvoje venkova (PRV) pro nové období
nezahrnuje přímo, na rozdíl od PRV dosavadního,
podporu nezemědělských podniků. Za určitých
okolností a na základě rozhodnutí odpovědných
orgánů MAS by však mělo být možné alespoň

Aktuálně má OPPIK vyhlášenu výzvu v tzv.
programu „Technologie“, kde mohou malé
podniky (existující méně než 3 roky) žádat o dotaci
45% (min. 100.000,-, max. 225.000,- Kč) na nákup
technologií či strojů. Obdobná výzva bude
vyhlášena na podzim i pro podniky starší 3 let.
V případě zájmu o zaslání podrobnějších informací
se prosím obraťte na kancelář MAS.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Jako určitou přílohu tohoto občasníku lze vnímat
kapitolu týkající se sociálního podnikání, jakožto
pouze jedné vybrané aktivity z témat, jež operační
programy nabízejí. Důvodem tohoto rozšířeného
prostoru není pouze skutečnost, že podpora
sociálního podnikání v našem regionu bude možná
mj. i prostřednictvím MAS, ale současně také fakt,
že se jedná o aktuálně často zmiňované, nadějné,
zajímavé a rovněž specifické a netradiční téma
s nezanedbatelným potenciálem pro rozvoj regionů.
Následující řádky by tedy mohly posloužit jako
základní vhled všem, kteří se s pojmem „sociální
podnikání“ doposud nesetkali.
Sociální podnikání je činnost firem, komerčních
společností a jiných subjektů, které vedle tvorby
zisku současně usilují o dosažení sociálních
cílů. Pro sociální podnikání je tedy stejně důležité
dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.
Za sociální podnik považujeme subjekt, právnickou
nebo fyzickou osobu, který splňuje principy
sociálního podniku a má příslušné živnostenské
oprávnění.
Základní principy sociálního podniku:
•

•

většinu z případného zisku vrací zpět do
podniku (rozvoj podniku, zvyšování počtu
pracovních míst); soustavná ekonomická
aktivita, omezení nakládání s majetkem
min. 30% zaměstnanců pochází ze
znevýhodněných skupin (např. dlouhodobě
nezaměstnaní, lidé se zdravotním
postižením, mládež a mladí dospělí

v obtížné životní situaci, etnické menšiny
atd.). Pracovníci jsou zapojeni do
rozhodování a pracuje se u nich na
rozvíjení pracovních kompetencí.
•

podnik uspokojuje přednostně místní
potřeby a využívá místních zdrojů, a to
s ohledem na životní prostředí

•

provozuje aktivity prospívající společnosti
či specifické skupině lidí, spolupracuje s
místní komunitou, chová se partnersky

Sociální podnikání bude dotačně podporováno
jednak
prostřednictvím
IROP
(výstavba,
rekonstrukce a vybavení, tzn. vytvoření nezbytného
zázemí) a jednak prostřednictvím OPZ (měkké
aktivity, vzdělávání, úvodní podpora pracovních míst
apod.) Tyto druhy podpory bude možné za určitých
okolností i současně kombinovat. Jelikož se však
jedná o podporu, jež má potenciál ovlivnit trh,
souhrnná výše podpory jednomu subjektu je
omezena 200.000,- EUR během tří let.
Mezi důležité aspekty každého případného projektu
s tématem „sociální podnikání“ patří vznik
pracovních míst, předpoklad udržitelnosti a
budoucího fungování podniku i bez dotací, řešení
existující místní poptávky po výrobcích, službách či
pracích, předložení podnikatelského plánu apod.
Současné předpokládané nastavení podmínek
nadále upravuje způsobilé příjemce. Mezi ty
pravděpodobně nebudou patřit obce (samostatně).
Obce mohou být zapojeny do sociálního podniku
např. podílem či spoluúčastí v právnické osobě
podnikající (družstvo apod.), příp. prostřednictvím
DSO (dobrovolný svazek obcí).

Statistika: K sociálnímu podnikání se v ČR hlásí
cca 200 subjektů. 80% zaměstnává osoby
zdravotně
postižené,
21%
dlouhodobě
nezaměstnané, 14% etnické menšiny, 11% mladé
znevýhodněné (řada podniků skupiny kombinuje).
Co se týká nejčastějších oblastí podnikání, 24%
z podniků jsou kavárny a restaurace, 22% se
zabývá údržbou zeleně a úklidem a 21% výrobou a
prodejem potravin. Témata podnikání však nejsou
de facto nijak přímo omezena.
Mnoho podrobnějších a užitečných informací o
problematice sociálního podnikání lze nalézt na
webu www.ceske-socialni-podnikani.cz
Mj. je zde uveden i adresář sociálních podniků
s krátkými medailonky, informace, články a
doporučení, týkající se vhodné právní formy, výhod i
nevýhod. A především jsou zde uvedeny kontakty
na konzultanty MPSV, se kterými lze diskutovat
konkrétní otázky, týkající se Vašich záměrů či úvah.
Mikroregiony Němčicko a Předina spadají pod
území paní Šárky Dořičákové a Renaty Čekalové.
Pro Melicko jde o paní Martinu Kadlecovou, příp.
Slavoje Čegana (kontakty i specifikaci tematických
oblastí, kterým se jednotliví konzultanti věnují,
naleznete na výše uvedeném webu).
Jak již bylo uvedeno výše, sociální podnikání má
bezesporu velký rozvojový potenciál. Při řešení
jakéhokoliv konkrétního záměru je však třeba
zamýšlet se v prvé řadě nad jeho udržitelností i
v době, kdy již nebude nijak finančně podporován.
Cílem není vytvářet podniky na pět let, ale s pomocí
dotace zabezpečit rozjezd takových aktivit, které
budou ekonomický, sociální i místní prospěch řešit
dlouhodoběji.

ZÁVĚR – ZMĚNA NÁZVU MAS
Název jakékoliv organizace (a místní akční skupiny
v tomto nejsou výjimkou) jistě není a zdaleka není
tím nejdůležitějším či nejvíce určujícím ukazatelem
její činnosti či jejího vnímání ze strany členů,
partnerů či veřejnosti. Přesto je v mnoha ohledech
podstatným a základním prvkem, často spoluutváří
první dojem, může mnohé napovědět o svém
nositeli a umožňuje lépe či hůře také ztotožnění
členů organizace právě s jejím názvem.

zmíníme Komenského mapu Moravy z roku 1627,
Ottův slovník naučný z roku 1896, vymezení Karla
Chotka z roku 1923 či jiné pozdější práce, vždy
zahrnuje celé území naší MAS právě do
národopisné oblasti Hané.

Jako potenciálně vhodný návrh na nový název pro
naši MAS byl označen MAS Hanácký venkov.
Určení území naší MAS jako součásti historického
území Hané je totiž společným znakem všech
členských obcí MAS, bez výjimky.
Haná, jakožto jedna z nejstarších národopisných
oblastí na Moravě, se rozkládá na rozsáhlém území
s řadou místních specifik, kdy v některých částech
lze dodnes cítit silnou folklorní tradici a jinde zase
tato tradice téměř vymizela. Nicméně podstatné je,
že samotné geografické určení Hané, ať už

Odpověď Vám nezabere déle, než několik vteřin.
Lze ji zaslat elektronicky (anketou), která je
zveřejněna pod následujícím odkazem:
http://www.anketovnik.cz/ac3a8c93e52b7193

Děkujeme předem za Váš názor.

Většina místních akčních skupin v ČR přijala již od
svého vzniku popř. během let název vyjadřující
tradiční či geografické určení. Tento typ názvu totiž
napomáhá určení přibližné geografické polohy
subjektu, odpovídá venkovskému a regionálnímu
pojetí činnosti, hlásí se k historii a tradicím místa a
zní lidsky přívětivěji a osobněji.
Situace přechodu MAS z uplynulého do nového
programového období 2014-2020 umožňuje bez
větších technických potíží provést aktuálně
případnou změnu názvu organizace, např. právě
s ohledem na výše uvedené důvody.

Rádi bychom požádali rovněž všechny Vás – ostatní
členy MAS, abyste předběžně a neformálně vyjádřili
svůj názor na tuto nikoliv zásadní, ale současně ani
nikoliv nedůležitou otázku budoucího vývoje MAS.

Rovněž děkujeme všem zájemcům z Vašich řad za
prostudování tohoto občasníku. V případě dotazů se
můžete obrátit na kancelář MAS.
www.masnaceste.cz

Přejeme Vám příjemné léto…

Druhá část navrhovaného názvu - „venkov“ – hovoří
o jednoznačném charakteru našich obcí, potažmo
povaze celého území. To leží v oblasti mezi většími
městy Prostějov, Vyškov a Kroměříž. V naprosté
většině případů jej tvoří malé obce a rovněž sídla
zdejších mikroregionů (Němčice nad Hanou, Brodek
u Prostějova i Pustiměř) si uchovávají příjemnou
venkovskou atmosféru.
V uplynulých týdnech byla provedena stručná
anketa mezi představiteli obcí MAS, týkající se
právě možné změny názvu. Ankety se doposud
zúčastnilo 18 z 28 členských obcí, přičemž 16 z nich
by se přiklonilo ke změně názvu.

