
 

 

Programové období 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke konci. MAS Rokytná připravuje a administruje poslední 

výzvy, a proto jsme si připravili graf, ve kterém uvidíte, jak byli úspěšní žadatelé sídlící v obcích v území 

působnosti MAS Rokytná. Ještě připravujeme výzvy v rámci PRV – výzva bude vyhlášena v únoru 2022, příjem 

žádostí březen 2022 (ukončení realizace do 30.6.2023) a 8. 10. 2021 končí příjem projektů v rámci výzvy IROP č. 

4 Bezpečná Doprava. V současné době jsou podpořeny na dotacích projekty v objemu cca 57.000.000 Kč.  

 

 

MAS Rokytné byla schválena Standardizace na období 2021-2027.  

Koncem měsíce srpna 2021 jsme podali tzv. Koncepční část strategie na období 2021 – 2027 a 6. 10. 2021 

byla Koncepční část strategie schválená. Odkaz na schválenou verzi strategie: zde >>> 

http://www.masrokytna.cz/koncepcni-cast-strategie/  

 

Dalšími kroky tvorby nové strategie, po schválení Programových rámců vládou, bude jejich tvorba MAS. 

Jednotlivé strategické rámce budou předkládány individuálně na jednotlivá gesční ministerstva a budou 

průběžně schvalovány. Po schválení daného programového rámce bude možno již připravovat a vyhlašovat 

jednotlivé výzvy. Příprava programových rámců bude podmíněna sběrem projektových záměrů pro programové 

období 2021 – 2027. V tomto ohledu se budeme na vás obracet s prosbou o spolupráci a identifikaci 

konkrétních projektových záměrů. 

http://www.masrokytna.cz/koncepcni-cast-strategie/


 

 

1. července 2021 vyhlásila MAS Rokytná, o.p.s., 2. Výzvu PRV s alokací dotačních prostředků ve výši 988.900 Kč 
pro Fichi 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců a s alokací dotačních prostředků ve výši 
10.076.506 Kč pro Fichi 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů. O dotaci si mohly 
požádat podnikatelské subjekty aktivně a prokazatelně působící na území MAS ROKYTNÁ, a to zejména na 
pořízení nových technologií nebo stavební úpravy a rozšíření svých podnikatelských prostor. Příjem žádostí byl 
ukončen dne 31. července a v rámci výzvy č. 02 bylo přijato celkem 34 žádostí. 

V rámci Fiche 1 bylo přijato 7 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 3.263.050 Kč (výše 
dotace je poskytována ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou 
sumu předložených projektů v hodnotě 6.526.100 Kč). 

V rámci Fiche 3 bylo přijato 27 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 16.561.929 Kč (výše 
dotace je poskytována ve výši 45% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou 
sumu předložených projektů v hodnotě 36.804.286 Kč). 

1 projekt byl následně vyřazen z administrace. 4. 8. 2021 zasedal i  Programový výbor. Ten ze seznamu projektů 
doporučil k podpoře 15 projektů v Fichi 3 podnikatelské a 1 projekt ve Fichi 1 zemědělské.  Částka podpořeného 
projektu ve fichi 1 je 955.000,- Kč, v rámci Fiche 3 bylo podpořeno 15 projektů a dotační částka činí 9.830.475,- 
Kč. Zápis ze zasedání Programového Výboru ZDE. Projekty byly odeslány na administraci na RO SZIF. Žadatele 
budou následně kontaktování přímo z RO SZIF s případnou žádostí o doplnění.  

 

 

Příprava výzvy únor 2022: 

Objem dotačních prostředků ve výzvě 14.500.000 Kč (dotace 80%), maximální výše celkových způsobilých 
výdajů na projekt 5 mil. Kč  

Nově vyhlášení článku 20: 

http://masrokytna.cz/data_11/soubory/491.pdf


 

 

a) Veřejná prostranství v obcích 
a. Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních prvků. 

Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované 
v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 
Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující 
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů 
občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce. 

b. Obec nebo svazek obcí. 
c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 

obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1) 
vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně 
zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, 
veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, 
orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 
zastavěné plochy), 2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další 
solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství 3) herní prvky 
4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří 
maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 5) nákup nemovitosti 

b) Mateřské a základní školy 
a. Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. 
b. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské 

právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou 
zřízeny krajem či organizační složkou státu. 

c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1) 
rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího 
a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy 2) pořízení 
technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího 
zařízení73 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní 
mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 4) nákup nemovitosti 

c) Hasičské zbrojnice 
a. Oblasti podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo 

souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
b. Obec nebo svazek obcí. 
c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 

obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1) 
rekonstrukce/obnova77/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, 
toalety) 2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice 3) doplňující 
výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří 
maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 4) nákup nemovitosti 

d) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
a. Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, 

kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, 
klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. 

b. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, 
o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované 
(církevní) právnické osoby 

c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1) 
rekonstrukce/obnova 82/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven83 2) mobilní stavby – stavební buňky či 
jiné mobilní stavby pro klubovny 3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a 
spolkovou činnost včetně obecních knihoven87 4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové 



 

 

akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, 
apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a 
projekční technika a vybavení 5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 
tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení84 , 
sklady) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 6) nákup nemovitosti 

 

Podpořené projekty z výzev OPZ 1,2,5 a 6 jsou v realizaci. MAS příjemcům metodicky pomáhá s administrací 

realizace projektu a dodržováním pravidel programu – například v oblasti správného zpracování podkladů pro 

Žádosti o platbu či Zprávy o realizaci. Metodicky poskytujeme pomoc všem podpořeným projektům. 

Výzva 3 – Investice do kapacit a kvality škol a školek II. 
Přijaté 2 projekty, které byly doporučeny Programovým výborem a byly schválený Řídícím orgánem. Oba 
projekty jsou v realizaci.  

 
Výzva 4 – Bezpečnost dopravy 
Výzva vyhlášená 19. 7. 2021, ukončení příjmu žádostí 8. 10. 2021. Celková alokace výzvy 11.426.236,64 Kč. 
Programový výbor schválil 23. 11. 2021 podporu 3 přijatých projektů, které úspěšně prošly kontrolou 
Formálních náležitostí a přijatelnosti a následně Věcným hodnocením Výběrové komise. 
 

 
 

 

 

V rámci OPŽP byly vyhlášeny 2 výzvy, předložen pouze jediný projekt. Přijatý projekt je ve fázi realizaci. 

 

V případě dotazů nás kontaktujte buď telefonicky, nebo e-mailem. Jsme Vám k dispozici a rádi za Vámi 

přijedeme na osobní konzultaci. 

 

Robert Kubala a Martina Kršňáková – MAS Rokytná, o.p.s. 

 

 

Jméno žadatele Název projektu CZV Dotace
Místo 

realizace

Obec Lipník Komunikace pro pěší v obci Lipník         6 303 053,37                        5 987 900,70    Lipník

Město Hrotovice Komunikace pro pěší Hrotovice         1 883 355,32                        1 789 187,55    Hrotovice

Obec Jakubov u Moravských 

Budějovic

Modernizace chodníků a veřejného 

osvětlení - Jakubov u Moravských 

Budějovic

        3 220 717,60                        3 059 681,72    

Jakubov u 

Moravských 

Budějovic

Celkem CZV přijatých projektů      11 407 126,29                      10 836 769,98    

Celkem Alokace výzvy      11 426 236,64    


