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Možnosti čerpání dotací pro obce v oblasti
lesnické infrastruktury z Programu rozvoje
venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro
plánovací období 2014-2020
Výchozí stav:
Jak bylo vysvětleno pro čerpání z Programu rozvoje venkova, v novém plánovacím
období dochází ke změnám financování aktivit místních akčních skupin, kdy
v důsledku návrhu předchozí vlády bylo z Programu rozvoje venkova (dále PRV)
vyvedeno 300 mil. EUR (8,1 miliard Kč).
To vedlo ke zrušení III. osy rozvoje venkova a hlavním finančním zdrojem pro aktivity
MAS se stává Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP),
- pozor – Regionální operační programy skončily!!
- podle dostupných informací a podle předběžných propočtů lze předpokládat
ročně sumu cca 10 milionů Kč, tj. 60 milionů za období by mohlo být čerpáno
přes MAS.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
- výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a
systémů
- nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se
ztíženou možností pohybu a orientace s cílem přispět k bezbariérovosti
veřejné dopravy,
- Podporovány budou projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční,
silniční, cyklistické a pěší dopravy,

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Pokračování:
- projekty rozvíjející cyklodopravu, například výstavba a rekonstrukce
cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na
další systémy dopravy nebo realizace cyklistických jízdních pruhů
- jako doplňková aktivita bude podporována zeleň v okolí přestupních
terminálů budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje a
doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras, např. zelené pásy, aleje a
liniové výsadby.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi (začleňování)
Pro potřeby deinstitucionalizace, dále humanizace a transformace sociálních
služeb a pro potřeby rozvoje sociálních služeb bude podporováno 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.
Podporována bude 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
komunitních center.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi (začleňování)
Podporována bude 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 komunitních center.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření

Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání
Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření

Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních
služeb a péče o zdraví
Modernizace infrastruktury návazné péče v podobě pořízení
přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav.
Transformace psychiatrické péče bude realizována zvláště
deinstitucionalizací psychiatrických nemocnic pořízením vybavení
mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení
pro poskytování komunitní péče a zřizováním nových či rekonstrukcí
stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení
Podporováno bude:
• rozšíření kapacit pro předškolní a základní vzdělávání.
• výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen,
center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a
technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností,
• pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v
českém a cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v
oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi,
bude podporována rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení
Podporováno bude:
• Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP budou podporovány úpravy
budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami,
kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením.
• Podporován bude rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v
učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu.
• Dále bude podporována doplňující zeleň v okolí budov a na budovách,
např. zelené zdi a střechy a zahrady.

2.4.5 Opatření, jež má být podpořeno v rámci
investiční priority
2.4.5.1 Popis typů a příkladů opatření
Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního dědictví
Revitalizace vybraných nemovitých národních kulturních památek,
památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění
kulturního a přírodního dědictví. Revitalizace a zatraktivnění parků a
zahrad u národních kulturních památek. Pro posílení ochrany, uchování,
digitalizace, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví budou
podporovány projekty zlepšující podmínky pro uchování a zefektivnění
správy sbírek, mobiliárních a knihovních fondů.

Cíl jednání:
Poskytnout informace o postupu financování aktivit MAS, v tomto
případě na základě IROP Ministerstva místního rozvoje. Jsme si plně
vědomi, že nejsou respektovány základní principy opatření LEADER, tj.
aktivity účastníků od spodu nahoru v navrhování aktivit MAS. Zde
jednoznačně to jsou ministerstva, která říkají, na co dají peníze a
v podstatě ignorují zejména potřeby obcí. MAS Pošumaví zrovna tak jako
ostatní má možnost čekat, zda se něco nezmění, ale to nikdo
z ministerstev zatím nepředpokládá. Nebo hledat smysluplné aktivity,
které navrhovaná opatření využijí, tak aby se mohlo pokračovat
v přípravě strategie a vytvořit tak podmínky pro čerpání dotací.

Návrh dalšího postupu

Měli bychom se zaměřit na:
 jaké typy projektů by mohl být uplatněny v plánovacím období 2014-2020
pro stanovení strategie v tomto období pro navrhované specifické cíle
v MAS Pošumaví,

 konečným výsledkem by měly být návrhy možných projektů v roční výši
cca 10 mil. Kč, tj. za plánovací období až 60 mil. Kč.

