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IROP
Integrovaný regionální operační program

Typy projektů:

Bezpečnost dopravy
ź bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba 

chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související 
bezpečnostní prvky, lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace 
a železniční dráhu, posílení bezpečnostních prvků v dopravě

ź zpomalovací zařízení, bezbariérový přístup zastávek, zvuková signalizace 
pro nevidomé.

Cyklodoprava 
výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se 
společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b 
nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně 
doprovodné infrastruktury, výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo 
společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních 
komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících 
k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, 
realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic 
a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, 
piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro 
autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 
včetně doprovodné infrastruktury.

Příjemci podpory:
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě.

Výše dotace: 95%

BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA
UDRŽITELNÉ DOPRAVY
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ZVÝŠENÍ KVALITY
A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Typy projektů:

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jsou podporována veřejná 
víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem 
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit 
sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.
Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, 
minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální 
služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální 
situace a sociálního začleňování.
Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, 
které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné 
všem obyvatelům lokality. Podpora zařízení, která poskytují služby podle 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a současně poskytují zázemí pro 
služby a sociální práci.

Podpora infrastruktury a vybavení pro kvalitnější poskytování 
ambulantních a terénních sociálních služeb:

ź nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 

ź obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb 
sociální práce s cílovými skupinami. 

ź vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje 
práci v obtížně dostupných lokalitách, 

ź pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální 
pomoci ve vyloučených lokalitách, 

ź vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní 
skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného 
sociálního poradenství.

Podpora výstavby a rekonstrukce bytů pro potřeby sociálního bydlení:
Sociální bydlení - bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, 
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení, rekonstrukce vhodných objektů za účelem 
výstavby a přestavby sociálních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, 
mladé rodiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel.
Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně 
standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.
Podpora rekonstrukce vybraných objektů poskytující pobytové služby 
(např. azylový dům)
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných 
projektů.

Příjemci podpory:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané 
Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, církve, církevní organizace.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ:
Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Výše dotace: 95%
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Typy projektů:

Podpora vzniku nových sociálních podniků v území, rozšíření kapacity 
stávajícího sociálního podniku, podpora zkvalitnění vybavení sociálních 
podniků

Příjemci podpory:

osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové 
organizace, církve, církevní organizace

Výše dotace: 95%

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Typy projektů:

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – projekty za účelem 
zajištění dostatečné kapacity (tzn. dochází k navýšení kapacity)
Rekonstrukce, pořízení vybavení,  rovného přístupu ke vzdělávání a všeobecně 
zkvalitnění systému předškolní péče v regionu. Součástí projektu na stavbu či 
stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy 
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). Podpora sociální inkluze 
prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, 
pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, 
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným 
osobám.

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Rekonstrukce, pořízení vybavení, modernizace, zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a všeobecně zkvalitnění systému 
základního škol v regionu.

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
klíčových kompetencích:

ź v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce 
a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je 
možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek 
a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní 
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících 
klíčových kompetencích:

ź v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro 
účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce.

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí 
formou zájmového a neformálního vzdělávání:

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
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ź v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady
Rekonstrukce, pořízení vybavení, modernizace středních škol za účelem 
zajištění rozvoje klíčových kompetencí (např. komunikace v cizích jazycích), 
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na 
budoucí uplatnění na trhu práce, sladění nabídky a poptávky na regionálním 
trhu práce, aktivity zaměřené na podporu sociální inkluze (předškolním 
vzdělávání, ZŠ,  SŠ) - vybavení, kompenzační pomůcky pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami, provedení nezbytných stavebních úprav pro potřeby 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora zajištění 
připojení k internetu jednotlivých škol a školských zařízení, podpora zajištění 
vnitřní konektivity škol a školských zařízení, podpora infrastruktury pro 
celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro 
účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na reg. 
trhu práce, podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 
mládeže, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Příjemci podpory:

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, organizace zřízené nebo založené 
Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu

Výše dotace: 95%

OBNOVA A REVITALIZACE
 PAMÁTKOVÉHO FONDU

Typy projektů:

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek v regionu MAS 
(3 národní kulturní památky: Braunův Betlém, Hospital Kuks, přehrada Les 
Království). Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní 
zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru 
památek, jako je např. zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování 
přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, 
restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů 
a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, 
obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba 
nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory:

vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru 
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

Výše dotace: 95%

5.



OPZ
Operační program Zaměstnanost

Typy projektů:

ź A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence 
sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených (Podporovány budou pouze sociální služby poskytované 
terénní a ambulantní formou. Pobytovou formou budou podporovány 
jen odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.).

ź

ź Možné zaměření projektů na služby: Odborné sociální poradenství, terénní 
programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, 
kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální 
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora 
samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby

ź

ź B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako 
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

ź Možné zaměření projektů: Aktivity směřující k profesionální realizaci sociální 
práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit 
jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí

ź

ź C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad 
rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

Možné zaměření programů a činností:

Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu 
jejich vzdělávání, aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro 
osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, 
aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené 
závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, probační a resocializační 
programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími zařízení pro výkon 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
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trestu odnětí svobody (pachatelé trestné činnosti), aktivity zaměřené na 
vzdělávání osob z cílových skupin (např. osob ohrožených sociálním 
vyloučením) (např. vzdělávání soc. pracovníků max. 24 hod./rok 2.

 Komunitní sociální práce, komunitní centra a další programy a činnosti v rámci 
sociálního začleňování nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. Komunitní sociální 
práce. Vzdělávání pro tuto cílovou skupinu by mělo být do projektu zahrnuto 
nikoliv jako hlavní aktivita projektu, ale jako smysluplný doplněk k hlavní 
činnosti, přičemž žadatel by měl vždy dobře zdůvodnit benefit pro klienty. 
Vzdělávání pracovníků organizací je možno např. formou krátkých WS, 
seminářů apod. dle skutečných potřeb konkrétních pracovníků na území MAS 
Královédvorsko a to v maximálním rozsahu do 24 hodin ročně (nikoliv tedy 
realizace nebo vytváření ucelených komplexních vzdělávacích programů), 
aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění 
nebo k prevenci sociálního vyloučení, aktivity zaměřené na předcházení 
ekonomické nestability osob z cílových skupin, aktivity podporující 
mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovně-právních 
vztahů apod., aktivity zaměřené na podporu neformální péče a sdílené péče, 
včetně rozvoje domácí paliativní péče, aktivity zaměřené na rozvoj sociálního / 
dostupného / podporovaného / prostupného bydlení jako prevence 
prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví, 
aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální 
práce na svém území.

Podporované cílové skupiny:

V případě výše zmíněného popisu možného zaměření projektů v bodech A) a B)

ź Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se 
zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby 
s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 
bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti 
trestné činnosti, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby ohrožené 
předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby 
opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

Výše zmíněný popis možného zaměření projektů v bodě C) také:

ź Neformální pečovatelé.

Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 
službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty (cílovou skupinu 
Zaměstnanci si MAS blíže specifikuje ve výzvě MAS) pouze však ve vztahu 
k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové 
skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.

Typy příjemců:

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:

Pro projekty typu A) pouze:

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách.

Ostatní typy projektů:

Nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky 
obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní 
korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská 
družstevní společnost), OSVČ.

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Výše dotace 95%
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ZAMĚSTNANOST

Typy projektů:

Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (podpora nástrojů 
a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení 
zaměstnání a jeho udržení, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího 
uplatnění na trhu práce, aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob 
v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, 
podpora získání či obnova pracovních návyků, apod.)

Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika (podpora souladu mezi 
schopnostní, vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich 
reálného uplatnění na trhu práce)

Rekvalifikace a další profesní vzdělávání (V každém projektu: Podpora při 
získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování 
dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, jež odpovídá 
potřebám cílové skupiny, a povede k její projektem deklarované přímé 
uplatnitelnosti na trhu práce. Podpora především akreditovaných rekvalifikací 
(dle potřeb budoucího zaměstnavatele). Při realizaci rekvalifikací se musí 
příjemce podpory řídit zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bude 
podporováno další vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání (včetně zkoušek).

Zprostředkování zaměstnání (realizace činností souvisejících s vyhledáváním 
zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází, vyhledávání zaměstnanců pro 
zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, poradenská a informační 
činnost v oblasti pracovních příležitostí)

Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce – pouze jako 
doplňková aktivita (podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů 
veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci 
cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce)

Podpora vytváření nových pracovních míst (tvorba pracovních míst pro 
příslušníky cílových skupin, podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku 
na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům

Podpora umístění na uvolněná pracovní místa (podpora umisťování cílových 
skupin osob na ta pracovní místa, která budou z různých příčin na trhu práce 
uvolňována)

Podpora flexibilních forem zaměstnání (podpora vytváření nových 
pracovních míst na zkrácený úvazek, podpora sdílení pracovního místa, rotace 
na pracovním místě, práce na dálku, apod.)

Prostupné zaměstnávání (podpora projektů umožňujících zejména osobám 
dlouhodobě nezaměstnaným, ohroženým sociálním vyloučením a sociálně 
vyloučeným postupné zapojování na trh práce, aktivity vedoucí k získání 
pracovních návyků a zkušeností jako jsou aktivizační pracovní příležitosti, 
pracovní místa na zkoušku, ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí 
a pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní 
příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe 
a stáže, apod.)

Podpora zahájení podnikatelské činnosti (podpora aktivit před zahájením 
podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání, a to především 
formou vzdělávání a poradenství)

Doprovodná opatření (příspěvek na zapracování, jízdní výdaje, stravné, 
ubytování, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, jiné nezbytné náklady 
cílové skupiny – aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu 
trvání hlavní formy podpory v rámci projektu)

Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 
(aktivity musí být v souladu a aktuálními lokálními potřebami trhu práce)

Cílové skupiny:

Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů 
o zaměstnání), zaměstnanci, zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do 
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evidence zájemců o zaměstnání), neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, 
které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně 
výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč 
o zaměstnání)

Typy příjemců:
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:

Nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky 
obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní 
korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská 
družstevní společnost), OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Výše dotace: 95%

ZAMĚSTNANOSTTypy projektů:

Sociální podniky musí splňovat současně tyto principy a charakteristiky 
sociálního podnikání: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický 
prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch.

Vznik nových a rozvoj existujících (rozšíření kapacity podniku)  
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální 
podnik:
Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání 
zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního 
podniku financovaných z přímých nákladů projektu, marketing sociálního 
podniku, provozování sociálního podnikání
Vznik nových a rozvoj existujících (rozšíření kapacity podniku)  
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální 
sociální podnik

Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání 
zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního 
podniku financovaných z přímých nákladů projektu, marketing sociálního 
podniku, provozování sociálního podnikání, environmentální audity a strategie, 
zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění 
dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Podporované cílové skupiny:

V případě výše zmíněného popisu možného zaměření projektů v bodě A)
Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, osoby 
dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle 
než 1 rok), osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž 
doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 
měsíců), azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči 
o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR, osoby v nebo po výkonu trestu 
(osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění 
výkonu trestu), osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)

V případě výše zmíněného popisu možného zaměření projektů v bodě B)
osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, osoby se zdravotním postižením, 
osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, 
azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči 
o zaměstnání evidovanými na Úřadu, osoby pečující o malé děti, uchazeči 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
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Typy projektů:

ź A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností 
podpory příměstských táborů v době školních prázdnin – pro děti mladšího 
školního věku

ź

ź B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – vznik, transformace 
a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy 
zařízení, aby vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.). Dále podpora 
živností volných a vázaných dle živnostenského zákona

ź

ź C) Vzdělávání pečujících osob – další profesní vzdělávání pro pečující osoby 
zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu 
samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí 
odpovídat potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na 
projektem deklarované pracovní uplatnění (podpora při získání nové 
kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní 
kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, jež odpovídá potřebám 
cílové skupiny, a povede k její projektem deklarované přímé uplatnitelnosti 
na trhu práce. Podpora především akreditovaných rekvalifikací (dle potřeb 
budoucího zaměstnavatele). Při realizaci rekvalifikací se musí příjemce 
podpory řídit zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bude podporováno 
další vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání (včetně zkoušek).

Podporované cílové skupiny:

zejména osoby pečující o malé děti, osoby vracející se na trh práce po návratu 
z mateřské/rodičovské dovolené.

Typy příjemců:

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:

Nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky 
obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní 
korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská 
družstevní společnost), OSVČ (omezení pro aktivitu dětská skupina - buď může 
mít zaměstnance a dětskou skupinu provozovat pro tyto své zaměstnance 
nebo se může spojit s dalšími partnery a provozovat podnikovou dětskou 
skupinu – kapacita dětské skupiny je minimálně 5 dětí, max. 24 dětí).

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Výše dotace: 95%

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, lidé mladší 30 
let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, osoby 
vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby 
pečující o jiné závislé osoby 

Typy příjemců:

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:

OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Výše dotace: 95%

10.



PRV
Program rozvoje venkova

Stručný popis:
Podpora je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání 
dovedností a informační akce. Určena je pro osoby pracující v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodářské 
subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských 
oblastech.

Oblasti podpory:
Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou 
zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy.

Typy příjemců:
Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační 
akce.

Výše způsobilých výdajů:  min.  50 000 Kč, max.  5 000 000 Kč

Výše dotace: 95%

PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE

Stručný popis:

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku.

Oblasti podpory:

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do 
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 
školkařskou produkci.

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
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ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH

ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do 
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Typy příjemců: Zemědělský podnikatel.

Výše způsobilých výdajů: min.  50 000 Kč, max.  5 000 000 Kč

Výše dotace: 50% + 10% mladý zemědělec

Stručný popis: 

Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 
produktů uvedených v příloha I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou 
produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na 
nějž se uvedená příloha nevztahuje.

Oblasti podpory:
Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh. Výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. 
Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související 
s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 
provozu. 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.

Výše způsobilých výdajů: min.  50 000 Kč, max.  5 000 000 Kč

Výše dotace: 95%

PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ

NEBO ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Stručný popis:

Podpora je zaměřena na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Oblasti podpory:

Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE):
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, 
v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) 
č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G 
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství) – oddíl I 56 (Stravování a 
pohostinství) a jeho jednotlivé skupiny – realizace pouze ve vazbě na venkovskou 
turistiku a ubytovací kapacitu, J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), 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 
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a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 
93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) – realizace pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu, S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro domácnost), S 96 (Poskytování ostatních osobních 
služeb)

Typy příjemců:

Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) – mikropodniky a malé podniky 
ve venkovských oblastech, zemědělci.

Výše způsobilých výdajů: min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Výše dotace: 25 - 45%

Stručný popis:

Podpora je zaměřena na investice ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 
potenciálu lesů.

Oblasti podpory:

Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba 
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních 
prvků, výstavba herních a naučných 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). Opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně). Projekty musí 
být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 
2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného 
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy.

Typy příjemců:

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení.

Výše způsobilých výdajů:  min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Výše dotace: 100%

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Stručný popis:

Investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích 
k efektivnímu zpracování dřeva.

Oblasti podpory:

Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako 
např. stroje a technologie 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. 
Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven 
včetně technologického vybavení.

INVESTICE DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ
 A ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH PRODUKTŮ,
JEJICH MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH

13.



Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou 
omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za 
průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé 
polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).

Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být 
odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích 
a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, 
které jsou šetrné k půdě a zdrojům.

Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského 
plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy – nevztahuje se na 
dřevozpracující provozovny.

Typy příjemců:
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na 
investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Výše způsobilých výdajů: min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Výše dotace: 50%

ČINNOSTI SPOLUPRÁCE
V RÁMCI INICIATIVY LEADER

Stručný popis:

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací – výstupy projektu by bez 
této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat
i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje 
realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Oblasti podpory:
Budou podporovány projekty spolupráce s následujícími tématy:  

ź podpora lokální ekonomiky, tradic a řemesel v rámci rozvoje regionálních 
produktů a propagace tradičních řemesel, podpora výměny zkušeností 
a předávání poznatků.

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v 
souladu se SCLLD. V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, 
informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v 
SCLLD. Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím 
spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Jako hmotné a nehmotné investice 
včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje: investice 
týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních 
výrobků a služeb, investice související se vzdělávacími aktivitami, investice do 
informačních a turistických center. Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za 
předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Investice 
mohou být realizovány pouze takové, které bude provozovat sama MAS po celou 
dobu lhůty vázanosti projektu na účel.

Typy příjemců:

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Kromě jiných MAS (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) 
může MAS spolupracovat se: skupinou místních veřejných a soukromých partnerů 
na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo 
ni skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU

Výše způsobilých výdajů: min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Výše dotace: 50%
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Kontaktní informace              

MAS Královédvorsko, z.s.

Kancelář:
náměstí Václava Hanky 828 (Kino Svět)
Dvůr Králové nad Labem
PSČ: 544 01

Jan Machek, tel. 603 177 263
e-mail: machek@maskd.cz

Bc. Lenka Křížová, DiS;, tel.: 739 243 465
e-mail: krizova.lenka@maskd.cz

Simona Tulachová, DiS., tel. 731 683 034
e-mail: tulachova.simona@maskd.cz

Realizujte své sny!

KuksKuksKuks
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