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Integrovaný 
regionální 
operační 
program 

(IROP) 

DOPRAVA

Podporované aktivity:
 Výstavba a rekonstrukce bezbariérových chodníků, které ideálně vedou 

k infrastruktuře (obchod, škola, školka, zastávka veřejné dopravy..)
 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. 

třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst 
pro přecházení

 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací 
pro pěší k zastávkám HD

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro 
chodce …přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

 realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, 
silniční, cyklistické a pěší dopravy, realizace zmírňujících a 
kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na 
životní prostředí

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, obcemi nebo zakládané DSO, provozovatelé drážní dopravy 
nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.
Minimální a maximální výdaje: 200 tis Kč. – 1,5 mil. Kč
Plánované vyhlášení: září - říjen 2017
Výše dotace: 95 %



Integrovaný 
regionální 
operační 

program (IROP)

PODPORA 
BEZPEČNOSTI

Podporované aktivity:
 Pořízení majetku pro odstraňování důsledků 

nadprůměrných sněhových srážek a masivních 
námraz:
 dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové 

zásobování obyvatel obcí

 Pořízení majetku pro oblast odstraňování důsledků 
spojených s extrémním suchem: 
 velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody

 hadicový kontejner/přívěs

Žadatel: Obce (zřizující JPO II a JPO III)
Minimální a maximální výdaje: 200 tis. Kč – 1,2 mil. Kč
Plánované vyhlášení: říjen - listopad 2017
Výše dotace: 95 %



Integrovaný 
regionální 
operační 
program 

(IROP) 

SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ

Podporované aktivity:
 1. Vznik nového sociálního podniku

 založením nového podnikatelského subjektu

 rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není 
sociálním podnikem

 2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, 
který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy 
sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

 rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity 
podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů 
podniku

 Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit 

OSVČ
Žadatel: OSVČ podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, nestátní organizace, církve; církevní organizace
Minimální a maximální výdaje: 300 tis. Kč – 2,5 mil. Kč
Plánované vyhlášení: listopad 2017
Výše dotace: 95 %



Program rozvoje 
venkova (PRV) 

POTRAVINÁŘSTVÍ

Podporované aktivity:
• Hmotné a nehmotné investice, týkající se zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh
• Investice do výstavby, modernizace a rekonstrukce budov (včetně 

manipulačních ploch a bouracích prací)
• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 

produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků
• Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, 

výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
• Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
• Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských 

produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do 
zařízení a čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

• Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
• Nákup nemovitosti
Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, jiné 
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských 
produktů 
Minimální a maximální výdaje: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč
Plánované vyhlášení: prosinec 2017 - leden 2018
Výše dotace: 35 – 50 % dle typu žadatele



Program rozvoje 
venkova (PRV) 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
PŘÍRODY

Podporované aktivity:
• Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. 

značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2m), 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a 
naučených prvků, fitness prvků

• Aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. 
zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních 
tabulí, závory

• Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání 
odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, 
např. mostky, lávky, zábradlí, stupně

• Nákup pozemku
Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, 
sdružení  právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů 
nebo vypůjčitelů PUPFL
• Žadatel hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, 

nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy
Minimální a maximální výdaje: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč
Plánované vyhlášení: prosinec 2017 - leden 2018
Výše dotace: 100 %



Program rozvoje 
venkova (PRV) 

PODPORA 
PODNIKÁNÍ A 

CESTOVNÍ 
RUCH

Podporované aktivity:
• Investice do vybraných nezemědělských činností dle 

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE 
• Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či 

malokapacitního ubytovacího zařízení
• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 

nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem (zařízení, 
užitkový vůz kategorie N1, vybavení hardware, software)

• Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 
náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, 
nákup a výsadba doprovodné zeleně)

• Nákup nemovitosti
Žadatel: Podnikatelské subjekty (PO a FO) – mikropodniky a 
malé podniky, jakož i zemědělci
Minimální a maximální výdaje: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč
Plánované vyhlášení: prosinec 2017 - leden 2018
Výše dotace: 25 – 45 % dle typu žadatele (velikosti podniku)



Program rozvoje 
venkova (PRV) 

PODPORA 
PODNIKÁNÍ A 

CESTOVNÍ 
RUCH

Klasifikace ekonomických činností – CZ NACE:
Sekce C – Zpracovatelský průmysl
• s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v

odvětví výroby syntetických vláken, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva

Sekce F – Stavebnictví
• s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost 

Sekce G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
• s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 

specializovaných prodejnách 
Sekce I – Ubytování, stravování a pohostinství
Sekce J – Informační a komunikační činnosti
• s výjimkou oddílů 60 Tvorba programů a vysílání a 61 Telekomunikační činnosti

Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti
• s výjimkou oddílu 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti (jen vyjmenované)
• 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

Sekce P – Vzdělávání (jen vyjmenované)
• Vzdělávání v jazykových školách
• Environmentální vzdělávání
• Inovační vzdělávání
• Jiné vzdělávání jinde nezařazené
• P 85.59 Ostatní vzdělávání jinde nezařazené 

Sekce R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (jen vyjmenované)
• R 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 

Sekce S – ostatní činnosti (jen vyjmenované)
• S 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
• S 96 Poskytování ostatních osobních služeb 



Operační 
program 

zaměstnanost 
(OPZ) 

RODINA A 
MLADÍ

Podporované aktivity:
-> dotace na provoz:
• Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo 

školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) – děti 1. stupeň, 
5 – 15 dětí

• Příměstské tábory – v době školních prázdnin, min. 10 dětí
• Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková) – pro děti od 1 

roku do zahájení povinné školní zakázky, 5 – 24 dětí
• Vzdělávání pečujících osob 
Žadatel: Obce, DSO, NNO, Obchodní korporace, Poradenské a 
vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení
Minimální a maximální výdaje: 400 tis. Kč – 700 tis. Kč
Plánované vyhlášení: říjen 2017
Výše dotace: 85 – 100 % dle typu žadatele



Operační 
program 

zaměstnanost 
(OPZ) 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY

Podporované aktivity:
• Podpora financování běžných výdajů souvisejících s 

poskytování základních druhů a forem vybraných sociálních 
služeb

• Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a 
prevence sociálního vyloučení osob

• Komunitní sociální práce – činnost nad rámec základních 
činností sociálních služeb dle zákona o sociálních službách

• Komunitní centra – centra začlenění do běžné komunity
Žadatel: Obce, DSO, Organizace zřizované obcemi či kraji, 
Příspěvkové organizace, NNO, Obchodní korporace, OSVČ, 
Poskytovatelé soc. služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, 
Sociální partneři, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a 
školská zařízení
Minimální a maximální výdaje: 400 tis. Kč – 1,5 mil. Kč
Plánované vyhlášení: říjen - listopad 2017
Výše dotace: 85 – 100 % dle typu žadatele



KONTAKT

MAS Královská stezka o.p.s., 
Žižkovo náměstí 66, Habry

kralovska-stezka@centrum.cz

ŘEDITEL MAS: 774 489 322 – Charouzek Gustav
IROP: +420 774 709 322 – Ortová Karolína

OPZ: +420 603 206 948 – Moravcová Ivona
PRV: +420 603 201 840 – Šulcová Lucie

mailto:kralovska-stezka@centrum.cz

