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Připravujeme se na programové období 2021 – 2027
Současné období podpory projektů z 

Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu 
končí, a i když na ukončení realizace pro-
jektů podpořených v letošním (i v příštím 
roce) máme další 2–3 roky, už je třeba 
myslet na to, na čem budeme pracovat v 
následujících letech.

V novém programovém období Národní 
síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou roz-
dělovat finanční prostředky z těchto do-
tačních programů: 
• Integrovaný regionální operační pro-

gram – IROP,
• Strategický rámec Společné země-

dělské politiky – SZP (Intervence: LE-
ADER),

• Operační program Zaměstnanost – 
OP Z + (Priorita 2 Aktivní začleňování 
terénní aktivity a mobilní programy 
směřující k podpoře lidí v jejich přiro-
zeném prostředí),

• Dále bude MAS poskytovat poraden-
ství v OP Technologie a Aplikace pro 
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Příprava SCLLD 2021+

Konkurenceschopnost (OP TAK) a v 
Operačním programu Životní pro-
střední (OPŽP).

Přesto, že jsme ještě nestačili vyčerpat 
veškeré dotace určené pro naše území, 
pouštíme se již do přípravy další etapy 
působení MAS Zubří země na podporu 
našeho regionu. Předpokladem k tomu je 
splnění Standardů MAS pro nové období. 
Dále nás čeká příprava nové Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje pro 
období 2021 – 2027 (dále jen „SCLLD“), 
která po schválení řídícími orgány přinese 
v dalších letech finanční prostředky z ně-
kolika operačních programů. 

Přípravu SCLLD, jejichž součástí je kon-
cepční část a akční plány k jednotlivým 
operačním programům, jsme zahájili zpra-
cováním analytických dat a dále mapo-
váním potřeb a potenciálu celého území. 
Součástí toho bylo dotazníkové šetření 
potřeb občanů, obcí a jejich příspěvkových 
organizací, podnikatelů a neziskových or-

ganizací regionu. Dotazníky byly sestaveny 
k mapování projektových záměrů a získání 
informací o potřebách, které bude mož-
né podpořit z dotačních programů EU v 
novém programovém období, a jsou pod-
kladem pro tvorbu zásobníku projektů pro 
nové programové období.

V prosinci 2020 dále uskutečnilo za 
přísných hygienických opatření veřejné 
projednání přípravy SCLLD v Nedvědici, 
Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě 
na Moravě.

V současné době dokončujeme kon-
cepční část SCLLD, kterou předpokládá-
me podat na MMR ČR v květnu či červnu 
2021. Podání bude záviset na vyhlášení  vý-
zvy k předložení koncepčních částí SCLLD.

Sběr projektových záměrů
Pro efektivní shromažďování nových 

projektových záměrů aktérů v území a ak-
tualizaci projektového zásobníku jsme vy-
tvořili dotazník, který bude k dispozici na 
našich webových stránkách po celou dobu 
programového období 2021–2027.

Účelem tohoto dotazníku je průběžně 
zjišťovat nové projektové záměry a potřeby 
potenciálních žadatelů na území MAS Zubří 
země a zajistit tak aktualizaci projektového 
zásobníku s možností nabídnout potenciál-
ním žadatelům dotace dle jejich požadavků. 
Konkrétní projektové záměry by měly být 
realizovány v období 2021–2027 na území 
MAS Zubří země (Novoměstsko, Bystřicko, 
Nedvědicko).

Dotazník můžete vyplnit ve webovém 
formuláři zde nebo přímo na webových 
stránkách MAS pod záložkou 2021–2027 – 
Sběr projektových záměrů.

Pracujeme z domu
Dovolujeme si vás informo-

vat, že vzhledem k nepříznivé 
epidemiologické situaci, byla 
všem zaměstnancům MAS Zub-
ří země, o.p.s. nařízena prá-
ce z domova tzv. home office.

Toto nařízení platí od 24. 
března 2021 do odvolání.

Je nám velice líto, že se s vámi 
nemůžeme potkávat osobně, 
to ale neznamená, že s vámi 
nechceme být v kontaktu!

Můžete nám volat či psát v pra-
covní době, tj. od pondělí do pát-
ku od 8:00 do 15:00 – kontakty.

Pokud trváte na osobní návště-
vě, je to možné pouze po před-
chozí telefonické domluvě a s 
negativním antigenním testem.

MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 731 575 342 | e-mail: mas@zubrizeme.cz www.zubrizeme.cz

http://www.zubrizeme.cz/sber-projektovych-zameru/
http://www.zubrizeme.cz/kontakt/
http://www.zubrizeme.cz


MAPA podpořených projetků
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Podpořené projetky

Počátkem letošního roku vznikla nová 
mapová aplikace, která přehledně zobrazuje 
všechny podpořené i nepodpořené projekty 
na území MAS Zubří země. Mapovou aplikaci 
naleznete k nahlédnutí na našich webových 
stránkách: www.zubrizeme.cz pod záložkou 
Mapa projektů.

V mapové aplikaci je zobrazována vrstva s 
obcemi, které jsou v působnosti MAS Zubří 
země. Jednotlivé obce jsou podbarveny zelenou 
barvou (jedná se o podpořené obce, v nichž je 
alespoň jeden realizovaný projekt) a červenou 
barvou (obce, ve kterých do současné doby 

nebyl realizován žádný projekt). V mapě 
jsou zobrazovány body (špendlíky) v různých 
barevných provedeních dle dotačních programů 
(modrá – IROP, žlutá – OPZ, hnědá – OPŽP, 
červená – PRV). 

V mapové aplikaci je možné filtrovat projekty 
podpořené a nepodpořené, dále projekty dle 
dotačních programů, výzev, stavu realizace 
projektu, opatření, aktivit či podpořeného 
sektoru. K jednotlivým projektům jsou postupně 
doplňovány další infromace a fotografie. 
Databáze je průběžně aktualizována, nalezenete 
zde tedy aktuální informace ke všem projektům. 

U každého projektu si může uživatel zobrazit: 
název, anotaci a stav projektu, číslo výzvy, 
název opatření, aktivitu, sektor, registrační 
číslo projektu, požadovanou částku dotace, 
v případě, že je projekt již proplacen, tak také 
finální částku projektu. K projektům, které již 
byly realizovány  a jsou v době udržitelnosti, jsou 
přidávány postupně také fotografie předmětu 
dotace. 

Vzhledem k GDPR není veřejnost informována 
o osobě žadatele a přesné adrese místa realizace 
projektu (místo realizace je lokalizováno v mapě 
jako náhodně zvolený bod v rámci obce).

Příklad podpořeného projetku

Název: Přístavba hasičské zbrojnice – Vír 
Anotace projektu: Podstatou projektu je provedení 
stavebních úprav požární zbrojnice v obci Vír za účelem 
zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události 
tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádných 
událostí. Realizovány budou stavební úpravy stávající 
hasičské zbrojnice, tj. vybudování přístavby a rozšíření 
garážových prostor, s cílem řádného garážování, údržby a 
efektivního využívání výjezdové techniky JSDH Vír. 
Stav projektu: Finálně proplacený 
Název opatření SCLLD: 2.7.2.Zlepšování schopnosti reakce 
na mimořádné události 
Aktivita: Stanice IZS 
Podpořený sektor: Veřejný 
Registrační číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009227 
Požadovaná částka dotace: 758 550.3 
Finálně proplaceno: 733 755.3 
Název výzvy: 7. výzva IROP - Hasiči – (I.) 

 

http://www.zubrizeme.cz
https://cz-mas-zubrizeme.tmapserver.cz/mapa/gis-objekty-pro-tema/?gac=podporene-projekty&c=-620010.15%3A-1119103.5&z=2&lb=osmllg&ly=ga-1%2Cobce-mas&lbo=1&lyo=


Projekt spolupráce MAS
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Projekt spolupráce s názvem 
„Vážíme si přírodního bohatství 
– půda, voda a les“ bude 
zaměřen na spolupráci celkem 
tří místních akčních skupin 
(MAS Zubří země - voda, 
MAS Oslavka - půda a MAS 
Českomoravské pomezí - les), 
které mají zájem šířit osvětu 
v rámci environmentálních 
problémů a informovat o této 
problematice širokou veřejnost 
na území všech zúčastněných 
místních akčních skupin. 

Projekt bude realizován od 1. 
11. 2021 do 31. 10. 2023. Hlavní 
náplní projektu bude příprava 
a konání konferencí, seminářů 
a přednášek zabývajícími se 
tématem voda, půda a les 
jako důležité složky přírodního 
bohatství. MAS Zubří země 
se zaměří na problematiku 
spojenou s vodou. Tuto 
problematiku MAS zvolila na 
základě předchozích zkušeností 

Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les
z projektu spolupráce s názvem 
Znám křišťálovou studánku v 
rámci, kterého MAS Zubří země 
a MAS Rokytná zrealizovala 
opravu vybraných studánek na 
území obou MAS. 

Cílem plánovaných akcí je 
upozornit širokou veřejnost na 
problémy v oblasti sucha a vody, 
dopad na krajinu a možnosti 
nápravy, a především motivovat 
obyvatele v území k podpoře 
ochrany klimatu. Plánovány 
jsou celodenní workshopy 
se zajímavými tématy, která 
mohou zajistit širší dopad 
výstupů. V rámci projektu 
by chtěla MAS vyhlásit také 
video soutěž na téma „Dobré 
skutky pro přírodu“. Cílem této 
aktivity je pomocí moderních 
technologií zaujmout veřejnost 
a představit různé způsoby 
pozitivního ekologického 
myšlení a nastartovat a zvýšit 
zájem o ekologii. 

Smysl projektu spolupráce 
MAS spatřuje především ve 
spolupráci partnerů v území, 
čímž dojde k vytvoření nových 
nápadů, předání zkušeností a 
příkladů dobré praxe, a tak může 
dojít k jejich následné realizaci 
v území. MAS se snaží sdružovat 
a stmelovat důležité aktéry 
v území, kteří mohou začít 
spolupracovat na projektech, 
které mají smysl a odráží hlavní 
témata projektu spolupráce. 

MAS Zubří země by projektem 
spolupráce ráda přispěla 
ke zlepšení stavu přírody a 
aktivovala místní starosty, 
spolky, firmy i soukromé osoby 
k činnostem a aktivitám, které 
pomohou navrátit vodu do 
přírody, i obcí a měst. Mělo by 
především dojít ke zvýšení zájmu 
o ekologii a udržitelný rozvoj v 
území všech zúčastněných MAS. 

MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 731 575 342 | e-mail: mas@zubrizeme.cz www.zubrizeme.cz

http://www.zubrizeme.cz
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Propagace regionálních podnikatelů

 

MAS Zubří země, o.p.s. se zapojila do projektu Národní sítě MAS ČR – Regiony sobě. Jedná se o projekt 
na podporu lokální ekonomiky. Součástí je webová prezentace, která slouží k propojení lokální nabídky 
producentů s nejen místními konzumenty. Přímo pro území MAS Zubří země (Novoměstsko, Bystřicko, 
Nedvědicko) bude fungovat na webové adrese: www.regionysobe.cz/zubrizeme/, kde si může každý 
vyhledat podnikatele z různých odvětví (obchody a prodejny / potraviny a přírodní produkty / řemesla 
/ rukodělné výrobky / služby / stravování a ubytování) působící na území MAS Zubří země. Webová 
stránka www.regionysobe.cz funguje napříč Českou republikou. Zákazník bude moci kontaktovat 
podnikatele a objednat si u něj voucher. Podnikatel pak zákazníkovi vystaví fakturu a po zaplacení mu 
pošle e-mailem voucher na službu nebo produkt. Web ale funguje i bez voucherů – prostě jako 
prezentace místních podnikatelů. 

Cílem není jen propagovat tisíce drobných regionálních producentů, ale vytvořit i unikátní databázi 
toho nejkvalitnějšího, co nám venkov dává a co je třeba zachovat. Toho doufáme využijí nejen zákazníci 
z regionů, ale také miliony turistů, kteří stráví letošní léto v Česku.  

Prezentace každého regionálního podnikatele bude ZDARMA a bude obsahovat identifikační 
a kontaktní údaje, informace o činnosti a vyráběném sortimentu, fotografie výrobků a umístění na 
mapě ČR.  V případě, že se chcete na webu prezentovat, prosím, kontaktujte správce webu pro území 
MAS Zubří země - Mgr. Anetu Šlechtovou na emailové adrese: mas@zubrizeme.cz, tel. 731 499 188.  

 

http://www.zubrizeme.cz
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PROGRAM OPATŘENÍ SCLLD 
Aktuální** 

alokace 
2014-2020 

Počet 
projektů v 
opatření 

Aktuálně čerpaná 
dotace 

Procento 
čerpání 

IROP 

1. Podpora bezpečnosti a komfortu 
nemot. a hrom. dopravy 30 115,88 14 24 761,23 82,22 % 

2. Zlepšování schopnosti reakce na 
mimořádné události 3 648,54 6 3 419,21 93,71 % 

3. Podpora infrastruktury pro sociální 
služby 6 080,99 5 5 940,80 97,69 % 

4. Investice do zázemí sociálních podniků 0 0 0  

5. Investice do kapacit a moderniz. vybav. 
škol všech stupňů 10 141,72 7 10 141,72 100,00 % 

6. Investice do kvality územního a 
rozvojového plánování 0 0 0  

Celkem IROP 49 987,13 32 44 262,96 90,50 % 

PRV 

7. Modernizace zemědělského podnikání 4 918,86 20 4 918,86 100,00 % 
8. Modernizace zpracování zemědělských 
produktů 801,74 3 801,74 100,00 % 

9. Investice do sítě lesních cest 4 500,00 1 4 409,33 97,99 % 
10. Opravy a budování sítě polních cest 5 000,00 2 5 000,00 100,00 % 
11. Podpora ekologické stability 0 0 0  

12. Modernizace nezemědělského 
podnikání 8 755,71 39 8 090,45 92,40 % 

13. Posilování ekologické stability lesů 1 931,96 1 1 911,96 98,96 % 
14. Podpora neprodukčních funkcí lesů 3 500,00 5 3 500,00 100,00 % 
15. Zvyšování konkurencesch. lesního 
hospod. a nav. oborů 3 619,89 30 3 550,75 98,09 % 

16. Podpora aktivit komunitně vedeného 
místního rozvoje 519,42 0 519,42 0 % 

24. Investice do veřejných prostranství – 
čl. 20 17 066,31 33 17 059,11 99,96 % 

Celkem PRV 50 613,89 134 49 242,19 97,29 % 

OPZ* 

17. Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 3 441,70 1 3 441,70 100,00 % 

18. Podpora aktivit v rámci soc. služeb a 
soc. začleňování 8 132,78 5 8 107,14 99,68 % 

19. Podpora prorodinných opatření 1 659,52 3 1 659,52 100,00 % 
20. Zakládání a rozšiřování činností 
sociálních podniků 0 0 0  

Celkem OPZ 13 234,00 9 13 208,36 99,81 % 

OPŽP 

21. Posilování přirozených funkcí krajiny 7 546,00 0 0 0 % 
22. Protierozní opatření 3 000,00 0 0 0 % 
23. Sídelní zeleň 7 000,00 0 0 0 % 
Celkem OPŽP 17 546,00 0 0 0 % 

CELKEM 131 381,02 175 106 713,51 81,22 % 
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Poznámky:
* u OPZ je uvedena celková výše projektů včetně spoluúčasti žadatelů, u ostatních OP jde o čistou výši dotace 

** Jednotlivé alokace byly modifikovány dle identifikovaných potřeb na území MAS 

Zdroj: Stav čerpání k 31.12.2020 - SCLLD MAS Zubří země 2014-2020

Stav čerpání alokace k 31.12.2020
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