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• Veřejná prostranství - vytváření/rekonstrukce povrchů, osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář, herní prvky
• Mateřské a základní školy - rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického 

zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky u MŠ; pořízení technologie a dalšího vybavení MŠ/ZŠ
• Hasičská zbrojnice - rekonstrukce/obnova/rozšíření zbrojnice i příslušného zázemí; pořízení strojů, technologií
• Obchody pro obce - výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod včetně zázemí; pořízení technologií; pojízdná 

prodejna
• Vybrané kulturní památky - obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků
• Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zázemí; 

mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny; pořízení technologií a dalšího vybavení; mobilní 
zařízení pro kulturní a či spolkové akce – mobilní přístřešky, pódia, pivní sety, technika

• Stezky - výstavba/rekonstrukce stezek, jejich značení, informační tabule, odpočinkové stanoviště, herní prvky
• Muzea a expozice pro obce - rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí 

včetně zázemí; technologií a dalšího vybavení

MOŽNOSTI PRO OBCE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

80% podpora, 30% vedlejší výdaje, 1. výzvy jaro 2022, max. 0,5 mil. Kč dotace na projekt



• Místní akční plány vzdělávání v ORP Šlapanice a Bučovice
• Projekt spolupráce z PRV – Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt®
• Šablony pro školy
• Šablony pro NNO
• Klimatický plán
• Projekty krajské sítě s Jihomoravským krajem – Milión stromů, Klimatická zeleň
• Krajská dotace na podporu podnikatelů, Slavkovské tržiště
• Přeshraniční projekty spolupráce

VLASTNÍ PROJEKTY MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Ing. Dana Adamcová

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2021-2027



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

• Chodníky, lávky pro cyklisty a chodce, dopravně-bezpečnostní prvky
• doplňková aktivita: stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k 
dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro 
cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;

• Příklad: Cyklostezka mezi 2 obcemi/městy, mobiliář u existující cyklostezky



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Hasiči

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V. 

• Zbrojnice - Rekonstrukce hasičské zbrojnice
• Technika - Souprava prostředků pro odstraňování spadlých stromů, cisterna na pitnou vodu 
• Umělé zdroje požární vody - Příklady: Revitalizace požární vodní nádrže, nová požární vodní nádrž 

KLÍČOVÉ PARAMETRY
• Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR
• Normativ vybavení pro výkon činností HZS ČR a jednotek SDH obcí 
• U nádrží dodržet podmínky např. ve vlastnictví obce, zajištěný průtok a odtok povrchové vody atd. 



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Veřejná prostranství

Revitalizace staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí 
(např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště)

Příklad: Revitalizace náměstí vč. výměny nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování vody, 
výsadby stromů, lampy veřejného osvětlení s prvky SMART řešení 

KLÍČOVÉ PARAMETRY
• Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou 

složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území.
• Soulad s územní studií veřejného prostranství 
• Z IROP nebudou podporovány projekty izolovaně řešící pouze vegetaci nebo srážkovou vodu (doména OPŽP)



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

ZŠ a MŠ (dětské skupiny, jesle)

Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny (jesle)

Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela fungovat na základě výjimky krajské 
hygienické stanice, přístavba nebo novostavba mateřské školy; navýšení kapacity MŠ

KLÍČOVÝ PARAMETR
• pro ZŠ i MŠ = Soulad s akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP Slavkovsko, Bučovicko, Šlapanicko, 

Židlochovicko)

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

• Příklady: Přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor školní družiny, rozvod a 
zabezpečení internetu v budově školy, sportovní hřiště 

• Definice: Neúplná škola je základní škola s méně než devíti povinnými ročníky, která vzniká na 
základě výjimky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Sociální služby

Infrastruktura pro sociální služby 

Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.

KLÍČOVÝ PARAMETR
Projekt pobytové sociální služby musí být v souladu s materiálně-technickým standardem MPSV (důraz na 
princip „independent living“)

Příklad: Nákup automobilů pro terénní sociální služby 



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Kultura

Revitalizace kulturních památek

• revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, 
edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace 
mobiliárních fondů

KLÍČOVÉ PARAMETRY
Památka musí být po realizaci projektu zpřístupněna veřejnosti; Památka je zapsána v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR jako kulturní památka

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

• revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, 
restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Kultura

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

• Příklady: výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci 
a aplikační software, technické vybavení knihoven

• Definice: Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s 
pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně. 

KLÍČOVÉ PARAMETRY
Seznam profesionálních knihoven (NK) - 6 profesionálních knihoven na území MAS: Mokrá-Horákov, Sokolnice, 
Šlapanice, Újezd u Brna, Bučovice, Slavkov u Brna



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Cestovní ruch

Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

• Příklady: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, 
parkoviště, sociální zařízení), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a 
revitalizace sítě značení, propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních 
systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center

Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území národní kategorie a I. zóny CHKO.



MOŽNOSTI PRO OBCE přes IROP

Důležité:

• Dotace 95%, 5% spolufinancování žadatele
• Při podání žádosti o dotaci v IROP musí mít projekt již vydáno stavební povolení s nabytí právní moci!!!
• S ohledem na náročnost nedoporučujeme zpracovávat a podávat žádost vlastními silami (starosta, zastupitelé, …)
• Vybrat kvalitního zpracovatele s dlouhou praxí



Rozdělení alokace v IROP pro MAS pro 2021+



Sběr projektových záměrů 5-9/2021
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chodníky 132 250 000,00 Kč 2 8 5 2 2

MŠ 430 776 722,00 Kč 8 7 1 4 1 0

cyklostezky 145 200 000,00 Kč 6 3

sociální služby 451 000 000,00 Kč 7 1 1 1

udržitelný CR 4 000 000,00 Kč 3

ZŠ 434 070 000,00 Kč 15 3 2 1

hasiči 68 900 000,00 Kč 7 2

knihovny 3 000 000,00 Kč 2

muzea 500 000,00 Kč 1

památky 139 322 000,00 Kč 3 1 2

prostranství 133 060 000,00 Kč 5 5 1 1 2

∑ 1 942 078 722,00 Kč 59 29 9 9 5 4



Operační program zaměstnanost +

Petr M. Vaněček

Cíl: podpora a řešení problémů sociálně znevýhodněných obyvatel venkova



• rodiny a děti (0-18)
• dospělí se zdravotním či soc. znevýhodněním
• osoby v postproduktivním věku a senioři
• pečující osoby
• osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
• osoby s nízkou soc. úrovní a vysokou mírou izolace
• nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce
• odborníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů

Operační program zaměstnanost +
Cílové skupiny:

Charakter aktivit:

• aktivity svépomoci, sousedské výpomoci, sdílení, výměna zkušeností apod.
• aktivity zapojení vyloučených do života obce
• programy posilování rodinných vazeb
• zaměstanostní programy
• podpora sdílené a neformální péče
• podpora sociální práce MAS



Operační program zaměstnanost +

• Celková alokace na 2 období 20 mil.
• Realizační období 2023-2027 rozděleno na dvě části 50/50
• První výzva bude vyhlášena v polovině roku 2022
• 0% spoluúčast
• 40% nákladový paušál na neinvestiční výdaje
• Zaměstnanci zaměstnaní MAS, nebo ÚP, případně subjekt s povolením ke zprostředkování zaměstnání

Informace o programu


