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4 x LEADER 
aneb jak rozdělit 18 miliard korun pro 180 MAS 
na příkladu 150 mil. Kč pro území MAS Opavsko



Integrovaný regionální 
operační program

Programový rámec 



Fiche pro 
Integrovaný 

regionální 
operační 
program 

Alokace (Kč)

1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 25,8 mil.

2 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 17,9 mil.

3 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

9,9 mil.

4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení

20,3 mil.

5 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 2,8 mil.

6 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 2,8 mil.

Celková 
alokace IROP 
v rámci CLLD

79,5 mil.



Fiche 1 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou 
dopravu
výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dalších systémů pro 
veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů 
pro veřejnou dopravu
nákup nízko emisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob ve vazbě na principy udržitelné městské 
mobility, výstavba  plnících a dobíjecích stanic. Nákup vozidel zohledňujících specifické potřeby účastníků 
dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace 
zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející cyklodopravu 
(výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další 
systémy dopravy nebo cyklistické jízdní pruhy, parkovací místa pro kola) 
doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách (zelené zdi a střechy) aleje a doplňující 
zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras (zelené pásy, aleje a liniové výsadby) 

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Finanční alokace: 25,8 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity



Fiche 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi

zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a 
zřizování nových (i výstavba) či rekonstrukce stávajících zařízení (i pobytových) pro 
dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení 
infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, 
zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou 
a sociálním vyloučením a infrastruktura sociální práce a komunitních cente
pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení 
zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do 
realizovaných projektů 

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Finanční alokace: 17,9 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity



Fiche 3 – Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků Aktivita 1

Finanční alokace: 9,9 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity



stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), 
rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol za účelem 
pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů s dětmi předškolního věku 
na trh práce
stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, pořízení vybavení za účelem zajištění 
dostupnosti kvalitního základního vzdělávání, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek 
těchto kapacit, zejména v zázemí velkých měst a dalších místech se vzrůstající populací a 
ekonomickým růstem 
výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben center odborné přípravy a pozemků pro 
výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností 
rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu 
zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady

Fiche 4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení
Finanční alokace: 20,3 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5



Fiche 5 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje

pořízení územních plánů
pořízení regulačních plánů
pořízení územních studií zaměřených na 

- veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T
- veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E
- veřejná prostranství vymezená v územních plánech

řešení krajiny ve vazbě na síť TEN-G, Strategii EU pro přizpůsobení se 
změně klimatu, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině 

Finanční alokace: 2,8 mil. Kč 

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Fiche podporuje následující aktivity



Fiche 6 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik 
a katastrof

zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
- stavební úpravy stávajícího objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií (např. 
výstavba nových garážových prostor)
- vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na místo, kde budou 
vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události
- posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění 
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům 

modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, 
trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a 
součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí 

- vybudování simulátoru pro výuku specializovaných činností složek IZS

Finanční alokace: 2,8 mil. Kč 
Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2



Programový rámec 

Operační program Zaměstnanost



 Fiche pro 
Operační 
program 

Zaměstnan
ost

Alokace (Kč)

1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných, znevýhodněných a mladých dospělých

3 mil.

2 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 2 mil.

3 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad 
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce včetně adaptability 
starších pracovníků

2 mil.

4 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce

2 mil.

5 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 3,5 mil.

6 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny 
s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

3,5 mil.



Fiche pro 
Operační 
program 

Zaměstnanost 
(pokračování)

Alokace (Kč)

7 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště 
psychiatrické péče do komunity

1 mil.

8 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím 
posílení strategického řízení organizací, profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků

2 mil.

Celková 
alokace OPZ v 
rámci CLLD

19 mil.



Fiche 1 – Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, 
zejména starších, nízko kvalifikovaných, 
znevýhodněných a mladých dospělých

projekty na zprostředkování zaměstnání
realizace poradenských činností a programů
rekvalifikace
pracovní rehabilitace
podpora vytváření nových pracovních míst
podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti
motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí 
v požadavcích trhu práce a požadavcích volných pracovních 
míst

Aktivita 1

Finanční alokace: 3 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6

Aktivita 7



Fiche 2 – Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu 
práce

podpora dětských skupin, dětských klubů
podpora zařízení pro děti do 3 let, Mateřská centra – projekty zaměřené na vzdělávání osob v těchto 
zařízeních
profesní vzdělávání pro ženy pečující o jiné závislé osoby, pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené
vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
advokátní služby pro oběti diskriminace 
podpora zavádění flexibilních forem zaměstnávání 
programy na rozvoj samostatné výdělečné činnosti
aktivity zaměřené na zapojení mužů v péči o děti

Finanční alokace: 2 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6

Aktivita 7

Aktivita 8



Fiche 3 – Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a 
kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly 
s požadavky trhu práce včetně adaptability starších pracovníků

projekty na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované 
zaměstnavateli včetně starších pracovníků
realizace podnikových vzdělávacích programů
kariérové poradenství
podpora age managementu
praxe a stáže v podnicích

Finanční alokace: 2 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5



Fiche 4 – Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 
trhu práce

projekty na podporu služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou
podpora komunitní sociální práce
propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče
vzdělávání a poradenství
aktivizační, asistenční a motivační programy
programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti
programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí
programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality
rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství
podpora neformální péče a sdílené péče
aktivity přispívající k boji s diskriminací 

Finanční alokace: 2 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6

Aktivita 7

Aktivita 8

Aktivita 9

Aktivita 10

Aktivita 11



Fiche 5 – Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

projekty na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 
aktivní začleňování sociálně vyloučených osob v sociálně-
podnikatelských subjektech
vzdělávací programy pro podporu vzniku, založení a provozu 
sociálního podniku

Finanční alokace: 3,5 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3



Fiche 6 – Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému 
sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a dalších 
navazujících služeb podporujících sociální začleňování

projekty na transformaci a deinstitucionalizaci pobytových sociálních služeb, 
zařízení ústavní péče a rozvoj nových služeb komunitního typu
podpora ambulantních a terénních služeb (denní stacionář, pečovatelská 
služba)
podpora sociálního bydlení
systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti 
sociálních služeb
vzdělávání v sociální oblasti

Finanční alokace: 3,5 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5



Fiche 7 – Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a 
umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity

projekty na zavádění zdravotní péče v regionech, kde tato péče 
dříve nebyla nebo byla poskytována nedostatečně
podpora regionálních center zdraví
screeningové programy
transformace a deinstitucionalizace zdravotních služeb v oblasti 
psychiatrické péče
rozvoj služeb komunitního typu
rozvoj ambulantních a terénních služeb

Finanční alokace: 1 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6



Fiche 8 – Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě 
zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, 
profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím 
zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků

projekty na podporu zkvalitnění strategického a projektového řízení
zlepšení komunikace veřejné správy směrem k občanům
zjednodušení přístupu veřejnosti ke službám a informacím veřejné správy
optimalizace výkonu veřejné správy
projekty na specifické vzdělávací a výcvikové programy přispívající ke 
zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě
zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě

Finanční alokace: 2 mil. Kč 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6



Programový rámec 

Program rozvoje venkova



Fiché pro 
Program 
rozvoje 

venkova

Alokace (Kč)

1 Předávání znalostí a informační akce 1,8 mil.

2 Zvýšení konkurenceschopnosti 8,6 mil. 

3 Založení a rozvoj nezemědělských činností 11,2 mil.

4 Ochranná infrastruktura 6,2 mil. 

5 Investice do lesnických technologií a techniky 7,4 mil. 

6 Spolupráce 1,8 mil.

Celková 
alokace PRV v 
rámci CLLD

37 mil.



Fiche 1 – Předávání znalostí a informační akce

podpora vzdělávání, školení a informování zemědělců, vlastníků lesů, osob hospodařících v lesích 
a osob pracujících pro jiné hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky 
působícími ve venkovských oblastech, osob spolupracujících , které se na činnosti zemědělského 
podnikatele podílí.  
spolupráce a rozvoj znalostní základny ve venkovských oblastech, efektivní transfer znalostí
podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství, potravinářství a 
lesnictví
zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich 
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na 
trh
diverzifikace zemědělských činností
usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství
zvýšení účinnosti výrobních faktorů (zlepšení kvality pracovní síly) 

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Finanční alokace: 1,8 mil. Kč (dotace 85 % způsobilých výdajů) 

Fiche podporuje následující aktivity –  1.1. Vzdělávací akce (min.počet účastníků 5 osob) 

Aktivita 6

Aktivita 7



Fiche 1 – Předávání znalostí a informační akce

poskytování informací a předávání zkušeností v oblastech:
- udržitelné a efektivní zemědělské, potravinářské a lesnické výroby
- ekonomiky zemědělské výroby
- krátké dodavatelské řetězce
- zemědělské postupy příznivé pro klima  a životní prostředí, ekologie, 

krajinotvorba
- zmírňování změny klimatu 
- biologická rozmanitost, ochrana vod a půdy, péče o půdu a vodu, zakládání 

nových lesních porostů s vyhovující druhovou skladbou
- bezpečnost potravin a hygieny při manipulaci s potravinami
- obnovitelné zdroje energie
- možnosti využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy a 

výzkumu 
výstavy, semináře, polní dny, exkurze, prezentace

Fiche podporuje následující aktivity – 1.2. Informační akce (min.počet účastníků 15 
osob) 

Aktivita 1

Aktivita 2



Fiche 2 – Zvýšení konkurenceschopnosti

investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci,vyšší 
efektivnosti z hlediska spotřeby energií (peletárny, či kotelny na biomasu -  produkce 
spotřebována přímo v zemědělském podniku)
podpora stavebních a technologických investic do podniků působících v zemědělsko-
potravinářském odvětví ( skleníky, pěstírny hub, školky, chladící boxy), mobilní stroje, 
vývoj a zavádění výrobkových nebo procesních inovací
ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity pro produkty rostlinné výroby, krmiva, 
steliva či druhotné produkty živočišné výroby
projekty zaměřené na efektivnost výroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů, 
snadnější přístup k novým technologiím s inovačním potenciálem

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Finanční alokace: 8,6 mil. Kč 
dotace max.60 % způsobilých výdajů -  2.1. Investice do zemědělských podniků
dotace max.40 % způsobilých výdajů -  2.2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche podporuje následující aktivity - 2.1. Investice do zemědělských podniků  

Aktivita 5



Fiche 2 – Zvýšení konkurenceschopnosti (pokračování)

investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh 
(včetně marketingu) – netýká se produktů rybolovu a medu
pořízení strojů, nástrojů pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
balení, značení
zlepšení jakosti vyráběných produktů
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

vývoj a zavádění výrobkových nebo procesních inovací

Fiche podporuje následující aktivity - 2.2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5



Fiche 3 – Založení a rozvoj nezemědělských činností

nepotravinářské využití zemědělské produkce
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost
stavební a technologické investice v zemědělských podnicích 
(které zajistí nový zdroj příjmů z nezemědělských činností)
venkovská turistika, obnova řemeslné výroby
zavádějící nebo  využívající technologie, které příznivě ovlivňují 
ovzduší a klima

Aktivita 1

Finanční alokace: 11,2 mil. Kč 
(dotace max. 45 % způsobilých výdajů - mikro a malé podniky, 35 % - střední podniky) 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5



investice na projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na 
zpomalení odtoku vody
investice, jež vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami
investice na poskytování služeb ekosystémů a na závazky, které zvyšují společenskou hodnotu lesů 
a zalesněných ploch, zlepšují potenciál ekosystémům zmírnění změny klimatu
investice na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů
zalesňování zemědělské půdy, podpora určitých druhů hospodaření, obnovení lesů poškozených 
přírodními katastrofami
investice do lesnických technologií šetrných k životnímu prostředí a do zpracování lesnických 
produktů
neproduktivní investice, které zlepšují ekosystém a zvyšují odolnost lesních ekosystémů

Fiche 4 – Ochranná infrastruktura 
Finanční alokace: 6,2 mil. Kč (dotace 100 % způsobilých výdajů) 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6

Aktivita 7



Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a techniky 

investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů 
prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících 
poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či 
investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin
investice do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí 
hospodářské využití lesů
(stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování,stroje ke zpracování potřebných zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, 
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost)

Finanční alokace: 7,4 mil. Kč (dotace max. 50 % způsobilých výdajů) 

Aktivita 1

Aktivita 2

Fiche podporuje následující aktivity - 5.1.Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Fiche podporuje následující aktivity - 5.2.Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

Aktivita 1
podpora strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva, investice, jejichž výsledkem bude 
modernizace dřevozpracujícího provozu, a to zejména prostřednictvím technologického vybavení (strojní 
vybavení pilnic, a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a imponování masivního dřeva) 



projekty, které zavádějí nové zemědělské produkty, významně zlepšené produkty a postupy          
(technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně pro podnik nové nebo podstatně 
zdokonalené )
významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software
společné investice, pořízení technologie či stroje k výkonu jejich činnosti nebo modernizace nebo 
výstavba skladovacích a výrobních prostor
provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (přírodních, 
energetických, genetických)
společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého 
prodeje spotřebiteli (bedýnkový prodej)
spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace vztahující se 
k zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy

Fiche 6 – Spolupráce 
 
Finanční alokace: 1,8 mil. Kč  (dotace max. 50 % způsobilých výdajů) 

Fiche podporuje následující aktivity

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6

(Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty, přičemž minimálně jeden musí prokázat 
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.)



Programový rámec 
Operační program Životní 
prostředí



Fiche 1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit 
dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Fiche podporuje následující aktivity

výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 
odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu 
související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních 
vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod
výstavba a modernizace úpraven vody zvyšování kvality zdrojů pitné 
vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 
včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3



Fiche 2 - Snížit vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Fiche podporuje následující aktivity

odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami 
(eutrofizace vod)
likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích 

Aktivita 1

Aktivita 2



Fiche 3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Fiche podporuje následující aktivity

zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití 
namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl 
sloužící povodňové ochraně 
stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek 
a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4



Fiche 4 - Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Fiche podporuje následující aktivity

analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření
budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních 
a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální 
povodňové plány 

Aktivita 1

Aktivita 2



Fiche 5 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností 
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
koncentracím znečišťujících látek 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Fiche podporuje následující aktivity

náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostechAktivita 1



Fiche 6 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na 
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Fiche podporuje následující aktivity

náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování 
pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 
snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění 
ovzduší 

Aktivita 1

Aktivita 2



Fiche 7 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a 
předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a 
ozonové vrstvy Země 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Fiche podporuje následující aktivity

výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové 
vrstvy Země v souladu s vývojem technologii a nároků na přesnost, rychlost 
předávání informací pro rozhodování v krizových situacích
výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů 
sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy Země
pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší
pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje 
kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4



Fiche 8 - Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv 
nebezpečných vlastností odpadů 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Fiche podporuje následující aktivity

aplikace inovativních technologií pro předcházení vzniku a nakládání 
s odpady (zahrnující nejlepší dostupné technologie), podpora 
opětovného použití výrobků na konci životnosti a přípravy 
k opětovnému použití
výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Aktivita 1

Aktivita 2



Fiche 9 - Zvýšit podíl materiálového a energetického 
využití odpadů 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Fiche podporuje následující aktivity

výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro 
sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadu, sběrné dvory a sklady komunálního 
odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní 
kontejnery včetně související infrastruktury)
výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (např. 
kompostárny a jiná vhodná zařízení pro materiálové využití odpadů)
výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související 
infrastruktury

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3



Fiche 10 - Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat 
staré skládky 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Fiche podporuje následující aktivity

odstraňování nepovolených skládek (ve zvláště chráněných územích, 
evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech a NATURA 2000)
rekultivace starých skládek (technicky nezabezpečených)

Aktivita 1

Aktivita 2



Fiche 11 - Odstranit a inventarizovat ekologické 
zátěže 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Fiche podporuje následující aktivity

inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných 
míst k sanaci
realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
sanace vážně kontaminovaných lokalit
odstraňování (vymístění) nepovolených tzv. černých "skládek" 
prioritně v ZCHÚ a území Natura 2000

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4



Fiche 12 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet 
systémy jejich řízení 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Fiche podporuje následující aktivity

náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické 
jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, 
používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti 
provozu, snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií
vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a 
aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci 
závažných chemických havárií
vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro 
institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických 
havárií

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3



Fiche 13 - Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické 
rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně 
prostřednictvím sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Fiche podporuje následující aktivity

péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a 
tvorby těchto biotopů
péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Sběr 
informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o 
ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a 
tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na 
majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury 
prostřednictvím OP Rybářství)
budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA 2000

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita  4

Aktivita 5

Aktivita 6



Fiche 14 - Posílit přirozené funkce krajiny 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Fiche podporuje následující aktivity

zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k 
omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve 
vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu 
klimatu 

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita  4

Aktivita 5



Fiche 15 - Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

Energetické úspory

Fiche podporuje následující aktivity

snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení 
energetické náročnosti budov 
realizace technologií na využití odpadního tepla 
realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla 

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3



Fiche 16 - Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

Energetické úspory

Fiche podporuje následující aktivity

snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení 
energetické náročnosti budov 
realizace technologií na využití odpadního tepla 
realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla 

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3



Pořadí Místní akční skupina Předběžné alokace 
operačních 

programů na 
realizaci CLLD v 

jednotlivých MAS 
Moravskoslezskéh

o kraje (mil. Kč)

MŠ
MT 
(OP 
VVV

)

Celkové 
režie 

(mil. Kč)

Celková 
alokace na 

MAS 
(mil. Kč)

OP Z IROP PRV OP 
ŽP

1 MAS Regionu Poodří, z.s. 20,180 92,3
80

33,934 44,076 3,277 17,068 210,915

2 MAS Lašsko 31,340 115,
309

22,479 0,000 2,834 14,910 186,872

3 MAS Pobeskydí, z. s. 17,940 90,9
91

30,929 1,714 3,587 15,659 160,819

4 Místní akční skupina 
Opavsko z.s.

19,030 79,5
55

37,656 0,000 2,878 15,006 154,125

5 Místní akční skupina 
Hlučínsko o.s.

18,960 91,1
74

21,960 0,000 2,790 13,472 148,356

6 Rozvoj Krnovska o.p.s. 38,760 55,7
31

28,278 0,000 1,815 13,101 137,685



7 Místní akční skupina 
Bohumínsko - zájmové 
sdružení právnických osob

29,530 69,9
09

12,684 0,000 1,284 11,502 124,910

8 Místní akční skupina Hrubý 
Jeseník

31,960 49,0
03

26,533 0,000 1,683 12,418 121,598

9 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 22,770 23,4
75

18,520 0,000 1,018 9,998 75,781

10 MAS Jablunkovsko, z. s. p. 
o.

0,000 46,9
75

15,162 0,000 2,081 9,148 73,366

11 MAS Frýdlantsko – Beskydy 
z.s.

0,000 37,4
41

16,858 0,000 0,930 8,934 64,163

12 MAS Slezská brána, z. s. 0,000 33,9
14

6,726 0,000 0,866 7,439 48,946

Celkové 
alokace 
Operačních 
programů a 
režií na 
realizaci 
CLLD v MSK

230,470 785,857 271,
720

45,790 25,043 148,656 1 507,535



Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. 

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Jiří Krist
předseda MAS Opavsko
tel: 724 790 088 
email: krist.jiri@gmail.com

nejaktuálnější informace naleznete na webu www.masopavsko.cz a nově také na Facebooku po zadání slov Místní akční skupina Opavsko  
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