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Přijaté žádosti o podporu 7. výzvy PRV

7. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Zubří země, o.p.s. 
 

FICHE 12: Modernizace nezemědělského podnikání 

Příjem žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy byl ukončen 7. dubna 2022. K tomuto datu bylo zaregistrováno v kanceláři MAS ve 
výše uvedené Fichi celkem 22 žádostí o dotaci. Výše požadované dotace úhrnem za všechny přijaté žádosti o dotaci na toto 
opatření je 2 879 229 Kč. Finanční alokace fiche 12 činila 2 845 074 Kč. 

Číslo předtisku  
Žádosti o dotaci  

Místo realizace projektu 
(obec - NUTS 5) Název projektu 

2022-060-007-012-114 Nová Ves u Nového 
Města na Moravě Nákup spodní frézky 

2022-060-007-012-104 Bystřice nad Pernštejnem Přípravky na uchycení a seřízení čerpadel Delphi k testovací stolici 

2022-060-007-012-136 Zvole Nákup elektrického ručního nářadí pro zvýšení konkurenceschopnosti 
při realizaci elektroinstalace 

2022-060-007-012-132 Rozsochy Investice do rozvoje podnikatelské činnosti 
2022-060-007-012-113 Bukov Vybavení autoservisu 
2022-060-007-012-139 Rozsochy Nákup olepovacího stroje 
2022-060-007-012-133 Bohuňov Pořízení dodávky na přepravu materiálu a zboží 
2022-060-007-012-124 Zubří  Dovybavení truhlářské dílny 
2022-060-007-012-122 Ujčov Nákup vybavení zámečnické dílny 
2022-060-007-012-134 Bystřice nad Pernštejnem Základní vybavení 

2022-060-007-012-146 Mirošov Nákup mobil. štěpkovače za účelem zpracování neprodejné hmoty a 
tím vytvoření prodejného produktu. 

2022-060-007-012-153 Nové Město na Moravě Nákup zařízení pro podnikatelskou činnost 
2022-060-007-012-130 Nové Město na Moravě Automatizace výroby I. 
2022-060-007-012-142 Radešínská Svratka Nákup lešení pro rozšíření podnikání 
2022-060-007-012-131 Blažkov Modernizace vybavení autodílny 
2022-060-007-012-158 Bystřice nad Pernštejnem Nákup vybavení do provozovny 
2022-060-007-012-129 Zubří  Nákup segmentové ohýbačky - Zdeněk Novotný 
2022-060-007-012-105 Bystřice nad Pernštejnem Zvýšení konkurenceschopnosti stavební společnosti 
2022-060-007-012-109 Rožná Investice do rozvoje podnikání 
2022-060-007-012-161 Bobrůvka Vybavení pro kovovýrobu 
2022-060-007-012-163 Bystřice nad Pernštejnem Pořízení sekčních vrat a modernizace vybavení 
2022-060-007-012-140 Bystřice nad Pernštejnem Pořízení výkonné PC stanice 

 
 
 

FICHE 14: Podpora neprodukčních funkcí lesů 
K 7.4.2022 byla zaregistrována v kanceláři MAS ve výše uvedené Fichi jen jedna žádost o dotaci. Výše požadované dotace na 
toto opatření činí 600 000 Kč. Finanční alokace fiche 14 činila 1 000 000 Kč. 

Číslo předtisku  
Žádosti o dotaci  

Místo realizace projektu 
(obec - NUTS 5) Název projektu 

2022-060-007-014-157 Bystřice nad Pernštejnem Obnova vybavení vodohospodářské naučné stezky Údolní nádrž Vír 
 

K 7.4.2022 bylo zaregistrováno v 7. výzvě PRV celkem 59 žádostí o dotací. Výše požadované dotace úhrnem za všechny 
přijaté žádosti o dotaci je 14 033 429 Kč. Finanční alokace 7. výzvy činila 10 439 192 Kč. V současné době byla dokončena 
administrativní kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí (3 ŽoD nesplnily kontrolu FNaP a byla jim tedy ukončena 
administrace). Dalším krokem bude věcné hodnocení žádostí výběrovou komisí a výběr projektů programovým výborem. 
Informace k věcnému hodnocení a výběru projektů budou uveřejněny na webu: www.zubrizeme.cz/archiv-vyzev-prv/

http://www.zubrizeme.cz
http://www.zubrizeme.cz/archiv-vyzev-prv/
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Přijaté žádosti o podporu 7. výzvy PRV

FICHE 24: Investice do veřejných prostranství 

K 7.4.2022 bylo zaregistrováno v kanceláři MAS ve výše uvedené Fichi celkem 36 žádostí o dotaci. Výše požadované dotace 
úhrnem za všechny přijaté žádosti o dotaci na toto opatření činí 10 554 200 Kč. Finanční alokace fiche 24 činila 6 594 118 Kč. 

Číslo předtisku  
Žádosti o dotaci  

Místo realizace projektu 
(obec - NUTS 5) Název projektu 

2022-060-007-024-106 Nová Ves u Nového 
Města na Moravě Vybavení kulturního domu 

2022-060-007-024-107 Rovečné Modernizace kuchyně školní jídelny 
2022-060-007-024-101 Bobrová Modernizace kmenových učeben ZŠ Bobrová 
2022-060-007-024-110 Bystřice nad Pernštejnem Vybavení nové skautské základny 
2022-060-007-024-127 Rožná Vybavení jednotky SDH Zlatkov 
2022-060-007-024-115 Ujčov Nákup vybavení pro spolkovou činnost 
2022-060-007-024-137 Lísek Modernizace vybavení školní kuchyně - konvektomat 
2022-060-007-024-141 Bohuňov Dovybavení hasičské zbrojnice SDH Bohuňov 
2022-060-007-024-138 Věchnov Revitalizace a vybavení školní zahrady 
2022-060-007-024-125 Nové Město na Moravě Rozšíření kapacity skautské klubovny 
2022-060-007-024-116 Nový Jimramov Kulturní zázemí obce Nový Jimramov 
2022-060-007-024-117 Nový Jimramov Veřejné prostranství a hasičská zbrojnice 
2022-060-007-024-144 Blažkov Vybavení JPO Blažkov 
2022-060-007-024-111 Bystřice nad Pernštejnem Městské muzeum - obnovení historické výmalby - I. etapa 
2022-060-007-024-150 Dlouhé Pořízení vybavení do kulturního domu 
2022-060-007-024-118 Dalečín Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ a MŠ Dalečín 
2022-060-007-024-155 Strážek Vybavení pro hasičské jednotky 

2022-060-007-024-151 Nedvědice Venkovní mobiliář pro kulturně společenské aktivity centra Freedom 
Art 

2022-060-007-024-154 Bobrová IT vybavení pro MŠ Bobrová 
2022-060-007-024-128 Chlum-Korouhvice Renovace fasády hasičské zbrojnice 
2022-060-007-024-135 Kuklík Pořízení vybavení pro kulturní činnost 

2022-060-007-024-143 Bobrůvka Rekonstrukce elektroinstalace v KD a nákup vybavení pro hasičskou 
jednotku 

2022-060-007-024-160 Javorek Pořízení přenosné motorové stříkačky 
2022-060-007-024-099 Rožná Bezbariérový přístup a vybavení klubovny v přízemí KD Rožná 

2022-060-007-024-149 Jimramov Statické zajištění havarijního stavu dřevěného patra v kostele 
Narození Panny Marie v Jimramově 

2022-060-007-024-156 Nedvědice Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 
2022-060-007-024-123 Strážek Vybavení kmenových učeben 2. stupně ZŠ Strážek 
2022-060-007-024-121 Rodkov Rekonstrukce klubovny SDH v hasičské zbrojnici 
2022-060-007-024-145 Ždánice Rekonstrukce prostor pro spolkovou činnost 
2022-060-007-024-148 Krásné Obnova nátěru střešní krytiny kostela sv. Václava v Krásném 

2022-060-007-024-165 Vír REKONSTRUKCE OBEZDÍVKY CISTERNY A ČÁSTI HRADEBNÍ ZDI HRADU 
PYŠOLEC p.č. 798/3 

2022-060-007-024-159 Jimramov Rekonstrukce obecního domu v Ubušíně - výměna oken 
2022-060-007-024-112 Moravecké Pavlovice Rekonstrukce a vybavení prostor klubovny pro spolkovou činnost 
2022-060-007-024-162 Nové Město na Moravě Workout prvky Nové Město na Moravě 
2022-060-007-024-164 Nové Město na Moravě Modernizace pracoviště v Pohledci 
2022-060-007-024-166 Skorotice Fit park Skorotice 

 

http://www.zubrizeme.cz
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Zahajovací osvětová akce k projektu spolupráce
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MAS Zubří země ve spolupráci s MAS Oslavka a MAS Českomoravské 
pomezí realizují od listopadu 2021 projekt spolupráce „Vážíme si pří-
rodního bohatství – půda, voda a les“. Projekt je zaměřený na šíření 
osvěty v oblasti zadržování vody v krajině. Smyslem projektu je posí-
lení spolupráce mezi zúčastněnými MAS a předání informací environ-
mentální osvěty široké veřejnosti na celém území zúčastněných MAS. 
Cílem projektu je předat cenné informace o přírodním bohatství, rozší-
řit obzory, zábavnou a zajímavou formou upozornit na environmentální 
problémy v území a ukázat široké veřejnosti, jakým způsobem mohou 
přírodě – ať už lesu, půdě nebo vodě pomoci.

V termínu 17.2.2022 – 18.2.2022 
se uskutečnila zahajovací osvěto-
vá akce projektu se zajímavými 
přednáškami a diskuzemi. Akce se 
uskutečnila v hotelu Skalský dvůr. 
I přes nepřízeň počasí a výpadky 
proudu akce proběhla bez větších 
problémů. 

Na zahajovací osvětové akci byla 
také vyhlášena ekologická VIDEO-
SOUTĚŽ „DOBRÉ SKUTKY PRO 
PŘÍRODU“. Do soutěže o nejlepší 
krátké video se může zapojit široká 
veřejnost. Videosoutěž je zaměře-
na na environmentální téma, kde 
můžete kreativním způsobem uká-
zat váš vztah k přírodě, vliv člověka 
na krajinu nebo změny v přírodě, 
které vnímáte.

Více informaci o soutěži na str. 8.
Na akci vystoupila řada odborní-

ků: přední český klimatolog RNDr. 

Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., aka-
demický pracovník a odborný asis-
tent Ústavu agrochemie, půdoznal-
ství, mikrobiologie a výživy rostlin 
Agronomické fakulty Ing. Jaroslav 
Záhora, CSc., předseda Národní 
sítě MAS Ing. Jiří Krist, bývalá za-
městnankyně Povodí Moravy Ing. 
Eva Zamazalová a zástupci z Kraje 
Vysočina Ing. Eva Horná a Ing. Pa-
vel Hájek, Jiří Kunc oceněný země-
dělec stříbrnou medailí v programu 
Asociace soukromého zemědělství 
ČR Pestrá krajina 2018, Ing. Olgu 
Křížovou, zaměstnankyně společ-
nosti ZERA, která se zabývá pro-
sazováním ekologických principů                           
v odpadovém hospodářství, země-
dělství, ochraně a zvyšování kvali-
ty půdy, Ing. Jitka Zelená zástupce 
pro MAP Bystřice nad Pernštejnem,  
ředitel hotelu Skalský dvůr Ing. Mi-
chal Nešpůrek, Ing. Jan Vopravil, 

Ph.D. z Výzkumného ústavu meli-
orací a ochrany půdy v Praze, kde 
se specializuje na problematiku 
půdní klasifikace a ochranu půdy 
a celou akci zakončil pan Petr Ju-
račka, ředitel Lesního společenství 
obcí, s.r.o., který účastníkům nastí-
nil aktuální stav lesů na Bystřicku              
a v Kraji Vysočina.

Zvolená témata přednášek účast-
níky zaujala a byla předmětem ná-
sledných diskuzí. Každého předná-
šejícího jsme poprosili o shrnutí 
svého výkladu a předání důležité-
ho poselství pro širokou veřejnost.

Zahajovací osvětová akce projek-
tu byla opravdu přínosná  a zajíma-
vá, přinesla další podněty k řešení, 
zajímavé informace, přednášky, 
kontakty, a především přiměla kaž-
dého zúčastněného přemýšlet nad 
naším přírodním bohatstvím.

Jiří Kunc - Pestrá krajina Bannery spolupracujícíh MAS

http://www.zubrizeme.cz
http://www.zubrizeme.cz/dokumenty/887/
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Fotogalerie ze zahajovací osvětové akce
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Zleva Ing. Jiří Krist, Marta Vencovská a Ing. Olga Křížová Ing. Pavel Hájek - podpora Kraje Vysočina

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. - Podnebí ČR Libor Pokorný 

Ing. Jan Vopravil, Ph.D. - Stav zemědělské půdy v ČR Výstupy projektu spolupráce "Znám křišťálovou studánku"

http://www.zubrizeme.cz
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SEMINÁŘE PROJEKTU SPOLUPRÁCE
Dne 10.3.2022 se v obci 

Dlouhé a 5.4.2022 v obci 
Bobrůvka uskutečnily první 
2 semináře z deseti pláno-
vaných seminářů, které se 
uskuteční na našem území                     
v rámci projektu spolu-
práce. Pozvání na seminář 
přijal odborník na půdu 
pan Ing. František Pavlík, 
Ph.D. (ředitel odboru půdní 
služby, Státní pozemkový 
úřad), který účastníkům 
semináře zajímavě přiblížil 
problematiku půdní eroze 
a její monitoring, a nastínil 
možná řešení tohoto 

problému včetně pozemko-
vých úprav. Na závěr před-
nášky proběhla také zají-
mavá debata s účastníky 
ohledně probíhajících nebo 
již dokončených pozemko-
vých úprav v jejich obci.

 V pořadí třetí seminář 
proběhl 5.5.2022 v obci 
Dalečín. Jako přednášející 
vystoupil pan Petr Juračka 
z Lesního společenství obcí 
s.r.o. na téma - Les a voda.

Moc děkujeme přednáše-
jícím za zajímavé a přínosné 

Projekt spolupráce MAS

prezentace, obcím za 
poskytnutí prostor a milou 
spolupráci a v neposlední 
řadě také účastníkům za 
jejich čas a zájem.

Další semináře se usku-
teční dne 2.6.2022 ve 
Strážku a 23.6.2022 v Jimra-
mově.

AKCE DATUM HODINA MÍSTO

SEMINÁŘ 4 02.06.2022 16:00-18:00 Strážek

SEMINÁŘ 5 23.06.2022 18:00-20:00 Jimramov

SEMINÁŘ 6 08.09.2022 16:00-18:00 Tři Studně

SEMINÁŘ 7 20.09.2022 17:30-19:30 Nedvědice

SEMINÁŘ 8 03.11.2022 16:00-18:00 Rožná

SEMINÁŘ 9 24.11.2022 17:00-19:00 Nová Ves u NMnM

SEMINÁŘ 10 08.12.2022 16:00-18:00 Rozsochy

Seminář v obci Dlouhé Seminář v obci Bobrůvka

Více informaci o projektu spolupráce: Více informaci o projektu spolupráce: www.zubrizeme.cz/vazime-si-prirodniho-bohatstvi-puda-voda-a-les/

Bližší    informace   k   programu 
jsou v pozvánce viz str. 7. 

Budeme se na vás těšit 
na dalších seminářích.

http://www.zubrizeme.cz
http://www.zubrizeme.cz/vazime-si-prirodniho-bohatstvi-puda-voda-
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SEMINÁŘE V OBCÍCH

Srdečně Vás zveme na semináře v rámci cyklu přednášek projektu spolupráce.

Na akcích vystoupí doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
- akademický pracovník (VÚT, University of Peking, University of Science and
Technology, dříve University of Manitoba, Mendelova Univerzita v Brně) 
- významný pedolog a geolog, řešitel mnoha projektů
- zabývá se také výsadbou lesů v České republice i ve světě (Madagaskar, Afrika
aj.)

Akce se budou konat:
ČTVRTEK 2.6.2022 městys Strážek (tělocvična)    
 16:00-18:00                                                                                                                    
ČTVRTEK 23.6.2022 městys Jimramov (sokolovna Padělek)
 18:00-20:00    

Program seminářů:
Úvod k projektu spolupráce a představení eko video soutěže
Přednáška: Jak nyní nejvhodněji vrátit lesy a tedy i vodu do krajiny ve
smyslu holistického propojení půda, voda a les v čase po kůrovci i covidu
Představení projektů: Výsadba stromů v Africe a jiných částech světa
                                         
Přihlašovat se můžete v tomto formuláři:
https://forms.gle/qE1nzYXAtpUkAhpT8

Kapacita akce je omezena na 20 účastníků na akci.
OBČERSTVENÍ NA AKCI JE ZAJIŠTĚNO, AKCE JE ZDARMA!

POZVÁNKA
NA

http://www.zubrizeme.cz
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VIDEOSOUTĚŽ 

      DOBRÉ SKUTKY PRO PŘÍRODU 

Zapojte se do soutěže o nejlepší krátké video na environmentální téma, kde můžete 
kreativním způsobem zobrazit váš vztah k přírodě, vliv člověka na přírodu, změny v přírodě 
apod. Upozorněte zajímavou formou na environmentální problémy v území nebo ukažte, 
jakým způsobem můžeme přírodě pomoci – ať už půdě, vodě nebo lesu.  
 

Podmínky soutěže: 

• Soutěž je určena pro všechny tvůrce krátkého videa na environmentální téma, kteří žijí, 
chodí do školy nebo působí v regionu vyhlašujících MAS. 

• Ústředním tématem soutěžního snímku musí být jedno nebo více z témat projektu: 
VODA – PŮDA – LES. 

• V každé kategorii bude oceněno 1. – 3. místo.  
 

Kategorie soutěžících:  1. Žáci základních škol 
                                          2. Středoškoláci (SŠ, SOU) 
                                          3. Ostatní široká veřejnost 

Přihlášení:  
• Přihlášky do soutěže zasílejte od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2023 
• Vyplněním kontaktních informací do online přihlášky na tomto odkazu: 

https://forms.gle/JDgaRxbu32bhy1yS9 
• Videa zasílejte prostřednictvím služby Úschovna na adresu info@mascmp. Jako 

předmět uveďte: Videosoutěž_své jméno a příjmení   
 

Více informací: Marta Vencovská, T: 608 640 399, E: info@mascmp.cz 
 

Technické parametry: 
• Maximální délka soutěžního videa je 5 min. 
• Formát: 3GPP, 3GPP2, M4V, MPEG, AMV, AVI, WMV. 

 
Soutěž je vyhlášena v rámci projektu „Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les“, 
který společně realizují místní akční skupiny - MAS Zubří Země, MAS Oslavka, MAS 
Českomoravské pomezí. Projekt je podpořen z Programu rozvoje venkova.  

 

 

http://www.zubrizeme.cz
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bystřicko v jihlavě popáté
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Sedmého dubna byla ve dvou 
podlažích kongresové budovy 
Kraje Vysočina slavnostně ote-
vřena výstava „Zdravé Bystřicko“, 
připravená Městem Bystřice nad 
Pernštejnem, Mikroregionem Bys-
třicko, Městským muzeem Bystři-
ce nad Pernštejnem a sportovními 
organizacemi. Navázala tak na tra-
dici, rodící se od roku 2013 a pře-
rušenou pouze covidovými opat-
řeními, představit vždy po dvou 
letech v krajském městě novinky  
z „odlehlého“ Bystřicka.

Tentokrát výstavě dominuje po-
hyb a sport na Bystřicku, jako ode-
zva na práce 12. dětské umělec-
ké soutěže, které převážně právě         
v pohybu a sportu nacházely opory 
pro naše zdraví. Údaje o sportu na 
Bystřicku, sportovních organiza-
cích v Bystřici nad Pernštejnem a 
spousta fotografií ze sportovních 
aktivit Sokola, Orla, SK, ASK, Teni-
sového klubu i HO-lezců, bystřic-
ká zařízení pro sport, historické 
muzejní fotografie i trojrozměrné 
sportovní exponáty -  to vše doklá-
dá, jak dlouho a jak pevně je život 
na Bystřicku se sportem a pohy-
bem spojen a dovozuje, že součas-
né sportovní úspěchy bystřických 
sportovců mají hluboké kořeny.

Kromě sportu a pohybu a na-
šich programových stálic - tj. pra-
cí vytvořených v rámci dětských 
uměleckých soutěží, tentokrát                      
v 11. ročníku na téma „Bystřice 
dříve a dnes“ a 12.ročníku na téma 
„Zdravé Bystřicko“, ukázek z po-
sledního ročníku Bystřického zrca-
dlení, informací o posledních Nosi-
telích tradic Bystřicka, koláři panu 
Aleši Uherkovi z Nyklovic, který 
pro výstavu poskytl i svoje histo-
rické nářadí, Smyčcovém orchestru 
N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n.P.           

i o nově schválené tradici pekařství 
s představitelem panem Josefem 
Sedlářem z Věchnova – přináší vý-
stava i další témata. 

Především je zde v prvním pat-
ře výstava připravená Městským 
muzeem „Bystřice v běhu času“, 
která se již úspěšně představila                           
v Senátu parlamentu ČR a v pol-
ském družebním městě Boguchva-
le. Charakteristický je pro ni přede-
vším výběr zajímavých dokumentů 
a jejich precizní zpracování.

Neméně zajímavý je společný 
projekt tří vysočinských místních 
akčních skupin Zubří země, Čes-
komoravské pomezí a Oslavka s 

názvem „Vážíme si přírodního bo-
hatství – půda, voda, les" zaměře-
ný na osvětovou činnost v oblasti 
ochrany a péče o složky životního 
prostředí.

Co dodat na závěr naší stručné 
informace? Snad už jen to, že pest-
rý region Bystřicko plný sportu, po-
hybu a mírového dění nezapomíná 
na své družební město v Sumské 
oblasti na Ukrajině -   Trosťanec, 
které je ve válce a ve vstupní čás-
ti výstavy je i stručné připomenutí 
realizované humanitární pomoci.

                                                     -EZ-

http://www.zubrizeme.cz


Příprava akčního plánu OPZ+
V rámci příprav Operačního progra-
mu Zaměstnanost+ pracuje MAS ak-
tuálně na tvorbě tzv. Akčního plánu. 
Akční plán bude (zjednodušeně ře-
čeno) souhrn potřeb našeho území, 
které jsme si definovaly. Z těchto po-
třeb následně budou vycházet pláno-
vané aktivity, které bychom pro úze-
mí chtěli realizovat.
Jednotlivé fáze přípravy Akčního plánu 
OPZ+ pro území MAS Zubří země pro léta 
2021 až 2027, do kterých se zapojovali růz-
ně místní aktéři lze rozdělit takto:
1. Dotazníková šetření a konzultace s vy-
mezenými cílovými skupinami:
• v rámci dotazníkového šetření byly          

v průběhu roku 2020 zjišťovány názo-
ry na problémy a potřeby regionu ze 
strany občanů pro budoucí období,

• dotazník byl také zaměřen na sběr 
projektových záměrů pro programo-
vé období 2021 – 2027 od obcí, ne-
ziskových organizací, podnikatelských 
subjektů a projektové záměry škol 
evidované v MAP – v rámci dotazníku 
byly pro tyto subjekty vydefinovány 
možné oblasti podpory v jednotlivých 
operačních programech, ke kterým 
potencionální žadatelé přiřazovaly své 
plánované projektové záměry pro bu-
doucí období, výstupem z dotazníko-
vého šetření od těchto subjektů je zá-
kladní kostra projektového zásobníku.

2. Veřejný návrh k projednání chybějících 
služeb na území MAS Zubří země:
• V průběhu podzimu/zimy 2021 se 

pracovnice MAS zúčastnily jednání 
dobrovolných svazků obcí z území. 
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Na těchto jednáních byly představeny 
podporované aktivity, které by bylo 
možno v rámci OPZ+ v období 2021-
2027 realizovat. Starostové byly vy-
zváni k vyhodnocení potřebnosti své-
ho území a poskytnutí zpětné vazby 
pověřenému pracovníkovi MAS pro 
navázání potenciální spolupráce:
• 12.10.2021 v Novém Městě na 

Moravě
• 14.10.2021 v Bystřici nad Pern-

štejnem
• 14.12.2021 v Nedvědici

3. Následné zjišťování situace na území 
pomocí místního šetření a expertní část:
• Vzhledem k tomu, že se pracovníkům 

MAS nedostalo žádné zpětné vazby 
od starostů, tak došlo k obvolání části 
starostů obcí – co do počtu více než 
60 %, na jejichž území žije 85 % oby-
vatel. Obecně lze říci, že starostové 
neidentifikovali chybějící služby na 
území, chtěli by spíše podpořit stávají-
cí poskytovatele a služby. 

• Dalším krokem pak bylo důkladné 
prostudování komunitních plánů jed-
notlivých ORP, včetně účasti na ku-
latých stolech v rámci projednávání 
KPSS pro území Bystřicka, prostudo-
vání aktivit prováděných v rámci MAP, 
aktivit a služeb jednotlivých poskyto-
vatelů na území a protřídění projekto-
vého zásobníku MAS.

• Poté následovalo oslovení jednotli-
vých aktérů, tj. poskytovatelů služeb 
a dalších subjektů (zejména NNO)           
a schůzky s nimi.

• Na základě výstupů těchto schůzek 

byl poté zpracován akční plán, který 
byl i nadále konzultován a upravován 
jak s jednotlivými poskytovateli (ze-
jména) sociálních služeb, tak s MPSV.

• Metodické vedení bylo zajištěno ve 
spolupráci s krajským sdružením NS 
MAS pro Kraj Vysočina. Jak je zřejmé, 
tak aktualizace dat informací probíha-
la rovněž formou individuálních kon-
zultací s aktéry v území. 

4. Veřejné projednání návrhu akčního 
plánu OPZ+ MAS Zubří země pro obdo-
bí 2021 a jeho soulad s koncepční části 
SCLLD 2021 – 2027:
• veřejné projednání návrhu akčního 

plánu OPZ+ MAS Zubří země a jeho 
soulad s koncepční částí SCLLD 2021 
– 2027 bude uskutečněno na Valné 
hromadě MAS v červnu 2022,  kde 
budou prezentovány navržené cíle 
a  konrétní aktivity akčního plánu re-
alizované v přímé vazbě na zjištěné 
potřeby cílových skupin.

Akční plán bude bude zaměřen podle 
zjištěných potřeb na tyto cílové skupiny:

1. děti a dospívající
2. rodiny s dětmi
3. osoby v postproduktivním věku      

a senioři
4. pečující osoby

Maximální alokace na realizaci akčního 
plánu je pro MAS Zubří země až 15 mil. Kč.
Realizace akčního plánu od roku 2023 
bude rozdělena do 2 tříletých projektů, 
které budou na sebe navazovat.

Sběr projektových záměrů
Pro efektivní shromažďování nových 

projektových záměrů aktérů v území 
a aktualizaci projektového zásobníku jsme 
vytvořili 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 poten-
ciálním žadatelům dotace dle jejich poža-
davků. 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.

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/
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Stav čerpání alokace k 31.12.2021

poznámky:
* u OPZ je uvedena celková výše projektů včetně spoluúčasti žadatelů, u ostatních OP jde o čistou výši dotace 
Zeleně zvýrazněné fiche PRV - navýšené v rámci přechodného období PRV o 8.774.900,- Kč - navýšená alokace vypsána v rámci 7. výzvy PRV.

Zdroj: Stav čerpání k 31.12.2021 - SCLLD MAS Zubří země 2014-2020
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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 
nemotorové a hromadné dopravy 30 485,40 16 30 485,40 100,00 % 

2. Zlepšování schopnosti reakce na 
mimořádné události 3 416,21 6 3 416,21 100,00 % 

3. Podpora infrastruktury pro sociální služby 5 940,80 5 5 940,80 100,00 % 
4. Investice do zázemí sociálních podniků 0 0 0  

5. Investice do kapacit a modernizace 
vybavení 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 34 49 987,13 100,00 % 

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 10 755,70 39 8 090,45 75,22 % 
13. Posilování ekologické stability lesů 1 931,96 1 1 911,96 98,96 % 
14. Podpora neprodukčních funkcí lesů 4 500,00 5 3 500,00 77,78 % 
15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 
hospodářství a navazujících oborů 3 619,89 30 3 550,75 98,09 % 

16. Podpora aktivit komunitně vedeného 
místního rozvoje 171,05 1 169,52 99,11 % 

24. Investice do veřejných prostranství – čl. 
20 23 189,59 31 16 528,98 71,28 % 

Celkem PRV 59 388,79 133 48 811,59 82,31 % 

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 140 155,92 176 112 077,07 79,97% 
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