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Dotační možnosti v novém programovém období 2014 – 2020 na
území MAS Moravská cesta
Integrovaný regionální operační program 42 370 000
Program rozvoje venkova

17 721 000

Operační program Zaměstnanost

10 310 000

Operační program Životní prostředí

4 206 000

CELKEM

74 607 000

První výzvy
Polovina roku 2016

OP ZAMĚSTNANOST
Opatření
Podpora sociálních
služeb
Podpora
prorodinných
opatření

Příklady projektů
Registrované i neregistrované sociální služby poskytované
terénní a ambulantní formou, pobytové pouze odlehčovací
služby
Podpora školních družin, klubů, Podpora příměstských
táborů, Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost,
Individuální péče o děti (chůvy)

Výdaje celkem

Podpora vytváření nových pracovních míst, Podpora zahájení
podnikatelské činnosti, Nové a netradiční metody podporující
zaměstnanost, Rekvalifikace a další profesní vzdělávání,
Pracovní diagnostika

Zaměstnanost

4 124 000 Kč

4 124 000 Kč

2 062 000 Kč

100% nezisková organizace, 95% obec, 85% podnikatel

Míra dotace

Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, Nestátní neziskové organizace,
Obce, Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, Dobrovolné
svazky obcí, Vzdělávací a poradenské instituce, Školy a školská zařízení,
Obchodní korporace, OSVČ

Typy příjemců

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OPATŘENÍ: Výsadba dřevin na nelesní půdě ve VZCHÚ
Příklady projektů

Liniové a skupinové výsadby dřevin, ale omezeno pouze na nelesní půdu orná. Umožněna výsadba do existujících alejí a sadů. Výsadba může být
realizována pouze v extravilánu.

Míra dotace

85 %

Dotace

4 206 000 Kč
Kraje, Obce, DSO, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a
AOPK ČR), Státní podniky, Státní organizace, Veřejné výzkumné organizace,
Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Vysoké školy, Školy a školská
zařízení, NNO(obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
spolky), Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Podnikatelské
subjekty, Obchodní společnosti a družstva, Fyzické osoby podnikající

Typy příjemců
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
OPATŘENÍ: Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek
Příklady projektů
Míra dotace

dopravní terminály, záchytná parkoviště, dopravní systémy, opravy chodníků,
výstavba a modernizace cyklostezek v souvislosti s dopravou do zaměstnání,
doplňková zeleň
95 %
16 948 000 Kč

Dotace
Typy příjemců

Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

OPATŘENÍ: Podpora školství v regionu

Příklady projektů

Míra dotace
Dotace
Typy příjemců

stavební úpravy a vybavení škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a zájmových organizací
neformálního vzdělávání v souvislosti
s rozvojem žáků ve vybraných oblastech:
v oblastech komunikace v cizích jazycích
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
U všech projektů je možné podpořit doplňkovou zeleň.
95 %
16 948 000 Kč
Zařízení péče o děti do 3 let, Školy a školská zařízení v oblasti předškolního,
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, Další subjekty podílející
se na realizaci vzdělávacích aktivit, Obce, Organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, NNO, Církve a církevní organizace

OPATŘENÍ: Podpora sociálních služeb
Příklady projektů
Míra dotace
Dotace

Typy
příjemců

vybudování a rekonstrukce objektů sociálních služeb, komunitních center a
sociálního bydlení
95 %

8 474 000 Kč
Obce, DSO, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizace zřizované
Sociální nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Církve a církevní organizace, NNO,
služby Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu,
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Sociální Obce, NNO, Církve a církevní organizace
bydlení
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
FICHE: Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby
Příklady projektů
Míra dotace
Dotace
Typy příjemců

hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě včetně mobilních
strojů
40 - 60%
3 544 200 Kč
Zemědělský podnikatel

FICHE: Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Příklady projektů

výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků,
investice související s uváděním produktů na trh

Míra dotace

40 - 45%

Dotace

1 772 100 Kč

Typy příjemců

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.

FICHE: Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb

Příklady projektů

Míra dotace
Dotace
Typy příjemců

Podpora investic do vybraných nezemědělských činností včetně služeb
(ubytování a stravování) -Nákup vybavení, Nákup strojů včetně mobilních,
Stavební úpravy, Nová výstavba provozovny, Pořízení technologií

25% velký podnik, 35% stř. podnik, 45% malý podnik
7 620 030 Kč
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci, Mohou žádat i začínající
podnikatelé

FICHE: Podpora spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů
Příklady projektů
Míra dotace
Dotace

Typy příjemců

Podpora vzniku spolupracujících subjektů - spolupráce na tvorbě studií a
podnikatelského plánu, společná propagace, společné pořízení strojů,
technologie, společné stavební náklady - Společný prodej v místní prodejně,
Prodej ze dvora, Bedýnkový prodej
50%
2 028 346 Kč
Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace
zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.
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FICHE: Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů

Příklady projektů

Míra dotace
Dotace
Typy příjemců

Pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu
lesních porostů včetně přibližování, Stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
Stroje pro přípravu půdy před zalesněním, Stroje, technologie a zařízení pro
lesní školkařskou činnost, Výstavba či modernizace dřevozpracujících
provozoven
50%
1 063 260 Kč
Subjekty hospodařících v lesích s minimální výměrou 3 ha:
Soukromí držitelé lesů, Obce, svazky obcí, Malé a střední podniky

FICHE: Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin
Příklady projektů
Míra dotace
Dotace
Typy příjemců

Projekty na lesních pozemcích - hromadná mechanická ochrana při založení
porostu, od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky
25% velký podnik, 35% stř. podnik, 45% malý podnik
886 050 Kč
Soukromí a veřejní držitelé lesů, Jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení

FICHE: Projekty spolupráce MAS Moravská cesta
Příklady projektů
Míra dotace
Dotace
Typy příjemců

dle témat PRV,zejména neinvestiční akce
Propagační akce, festivaly, Vzdělávací akce, konference, exkurze, Podpora
značení HANÁ regionální produkt, Vydávání publikací a brožur
80%
807 014 Kč
MAS Moravská cesta

Ing. Miloslava Hrušková
Manažerka MAS
Tel.: 777 562 205
E-mail: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz

Julie Zendulková
Předsedkyně MAS
Tel.: 724 111 510
E-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

