
maskáč
prosinec 2022

Štěstí přeje připraveným

Měsíční zpravodaj MAS Region Kunětické hory, z.s.

www.masrkh.oblast.cz

IROP 
2021 – 2027 
- Komunitně 
vedený místní 
rozvoj

Vánoční 
nadílka 
pro zvířátka

Tipy MěSíce

Ti z vás, kteří se zajímáte nebo čerpáte dota-
ce, jste si jistě všimli, že to začíná v Integrova-
ném regionálním operačním programu 2021 
– 2027 (IROP 2021 – 2027) slušně žít a jsou 
otevřené výzvy v téměř všech oblastech, které 
mohou být z IROP 2021 – 2027 podporovány. 
Výzvy pro oblast Komunitně vedeného míst-
ního rozvoje (CLLD), která má v operačním 
programu svůj vlastní specifický cíl 5.1, ote-
vírání výzev také brzy čeká a my bychom vás 
chtěli tímto článkem seznámit nejen s jejich 
specifiky oproti ostatním oblastem. 

Prvním specifikem je, že oblast Komunitně vedeného 
místního rozvoje se zaměřuje spíše na menší projekty 
pro venkovské oblasti, na kterých působí místní akč-
ní skupiny (MAS). Proto jsou pro aktivity realizované 
v rámci této oblasti stanoveny zpravidla o něco mírnější 
podmínky s vyšší mírou dotace (95 %), než lze nalez-
nout v jiných oblastech operačního programu. Zároveň 
se zde nacházejí aktivity (např. podpora dobrovolných 
hasičů), které v jiných oblastech operačního programu 
podpořit nelze. 

 Druhým specifikem je, že mezi povinnými přílohami 
Žádosti o podporu je tzv. kladné vyjádření MAS o sou-
ladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD. 
Toto vyjádření nelze získat na počkání, protože projektový 
záměr prochází hodnocením MAS, do kterého je mimo 
jiné zapojena i Výběrová komise MAS. Nejdříve ale musí 
žadatel svůj projektový záměr předložit do výzvy, kterou 
MAS k tomuto účelu vyhlásí na svých webových stránkách. 
Až po předložení projektového záměru do výzvy MAS  
a jeho kladném vyhodnocení může žadatel zaregistrovat 
svůj projekt do systému MS2021+. Tuto žádost nepodepi-
suje jen statutární zástupce žadatele (příp. zplnomocněná 
osoba), ale i kvalifikovaný zástupce MAS, který svým pod-
pisem potvrdí, že nedošlo ke změnám projektu, které by 
byly v rozporu s kladným vyjádřením MAS.

 Takže ano, něco za něco, trochu výhodnější pod-
mínky za trochu delší proces, u kterého ale věříme, že 
když se budete držet pokynů MAS, pak ho hravě zvlád-
nete. MAS Region Kunětické hory by chtěla první výzvu 

z IROP 2021 – 2027 vyhlásit ve 2. čtvrtletí 2023, po-
kud vše půjde podle plánu. V průběhu programového 
období 2021 – 2027 pak vyhlásíme minimálně jednu 
výzvu na Opatření 1: Veřejná prostranství, aktivita Revi-
talizace veřejných prostranství měst a obcí, Opatření 2: 
Doprava, aktivita Infrastruktura pro bezpečnou nemo-
torovou dopravu, Opatření 3: Hasiči, aktivita Podpora 
jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek 
požární ochrany II., III. a V. a Opatření 4: Sociální služ-
by, aktivita: Infrastruktura pro sociální služby. Tato čtyři 
opatření, resp. čtyři aktivity vzešly z průzkumu absorpč-
ní kapacity území, který jsme prováděli na přelomu 
měsíců říjen a listopad, jako aktivity s největší prioritou  
a reálností jejich plnění. 

 Díky těmto výzvám předpokládáme, že by mohly být 
v území MAS Region Kunětické hory podpořeny pro-
jekty za více jak 40 mil. Kč. Sledujte proto naše webo-
vé stránky a harmonogramy plánovaných výzev, které 
pravidelně aktualizujeme, atť jste vždy v obraze. A po-
kud nad nějakým způsobilým projektem uvažujete, či 
ho dokonce už chystáte, pak ho nezapomeňte s námi 
konzultovat. A hlavně nezapomínejte, že štěstí přeje při-
praveným!

 Všem našim čtenářům přejeme štťastné a veselé 
Vánoce a do nového roku 2023 spoustu tvůrčích  
a inovativních nápadů.

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld
https://www.facebook.com/events/1846681752330993/?ref=newsfeed

