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Argumentace změn v Akčním plánu a Finančním plánu  

Strategie MAS Hlinecko 

 

IROP (Integrovaný regionální operační program) - Alokace 25,211 mil. Kč 

IROP 1 Cesty domů – cyklostezky, dopravní terminály 

Původně: 8,1 mil Kč - předpoklad 1 Km cyklostezky, 5 parkovacích míst pro cyklisty, 2 parkovací místa 

pro auta, 5 dopravních terminálů. 

Nově: 10,5 mil Kč - předpoklad 3 Km cyklostezek, 10 parkovacích míst pro kola, 2 parkovací místa pro 

auta, 3 dopravní terminály (Krouna, Vysočina, Miřetice, případně část Hlinsko). 

IROP 2 Bezpečný region (vybavení pro hasiče) 

Původně: 0,450 tisíc Kč 

Nově: 0 

Zdůvodnění: Bylo nutné celé opatření zrušit, po konzultaci s IROP, protože bylo možné nakupovat 

pouze cisterny a hadicové kontejnery. Jejich cena se pohybuje od 3-5 mil Kč (tak malá částka by 

nestačila). Peníze přesunuty do opatření pro obce. 

IROP 3 Vzdělávání pro rozvoj osobnosti (základní škola, střední škola + volnočasové vzdělávání) 

Původně: 6,759 mil. Kč, Pro každou školu bylo počítáno s vybavením v hodnotě cca 400 tis. Kč.  

Nově: nezměněno, Pro každou školu počítáno s vybavením v hodnotě cca. 600 tis. Kč. 

Vysvětlení: Původně bylo v plánu podpořit 9 ZŠ + 7 MŠ (každá cca po 400 tis. Kč). Nově počítáno 

z podporou 9 ZŠ + 1 SŠ + 1 volnočasového zařízení (DDM, Pohoda). Průměrně počítáno cca 600 

tisíc/škola na vybavení učeben, pomůcky – nutná bezbariérovost v učebnách. 

Zdůvodnění navýšení alokace: MŠ mohou nakupovat vybavení, pouze pokud rozšiřují kapacitu (po 

průzkumu bylo zjištěno, že žádná MŠ nechce rozšiřovat kapacitu ze zdrojů MAS = MŠ nemohou být 

podpořeny). 

IROP 4 Komunitní centra (úprava prostor, nakoupení vybavení) 

Původně: 7,9 mil. Kč 

Nově: 5,952 mil. Kč 

Zdůvodnění snížení alokace: Původně počítáno s podporou 6x služby pro sociální práci + 7 komunitních 

center. Nově počítáno 3x komunitní centra, maximálně 1-2 sociální služby (lze realizovat pouze některé 

služby). 

Vysvětlení: Na základě diskuze s představiteli obcí byl zjištěn zájem o rekonstrukci a vybavení 

komunitních center v obcí (Krouna, Mrákotín – skauti, Hlinsko). Po domluvě s paní Růžičkovou (Fokus 

Vysočina) a paní Sodomkovou (Město Hlinsko) bylo zjištěno, že není potřeba a zájem rozšiřovat 

nabídku sociálních služeb v regionu, proto byla částka snížena. 
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IROP 5 Sociální podnikání 

Původně: 2 mil Kč 

Nově: nezměněno 

Vysvětlení: Původně jsme předpokládali možnost rozšíření sociálního podniku FOKUS Vysočina, ten ale 

nemá zájem (podává si individuální žádost), dále vznik nového sociální podniku - pan Šimon, využití 

tepla z bioplynové stanice ve Vojtěchově. Částku ponecháváme, opatření je možné ještě zcela zrušit a 

peníze přesunout do jiného opatření – dle závazků pana Šimona. Povinností vzniku 1 nového sociálního 

podniku je vznik 5-ti pracovních míst z čehož 2 místa musí být pro znevýhodněné skupiny, 3 místa 

nemusí být ze znevýhodněných skupin (běžní zaměstnanci). Pokud tato podmínka bude splněna, 

opatření můžeme ponechat. 

OPZ (Operační program zaměstnanost) - Alokace: 10,450 mil. Kč 

OPZ 1 Sociální a komunitní služby 

Původně: 4,825 mil Kč 

Nově: nezměněno 

Vysvětlení: Předpokládána podpora sociální služby v komunitním centru v Hlinsku – jako jediné lze díky 

velikosti a komplexnosti. Možno podpořit cca 2 poskytovatele sociálních služeb (jen omezené aktivity), 

možno podpořit terapeutickou dílnu, podpora 10 turnusů příměstských táborů v období 3 letních 

prázdnin (DDM, Pohoda), možná i podpora fungování školního klubu v průběhu školního roku 

(Pohoda). 

OPZ 2 Podpora sociálního podnikání 

Původně: 5,625 

Nově: nezměněno 

Vysvětlení: Předpokládáme podporu zaměstnanců (na mzdy) u existujících sociálních podniků – nabízí 

se FOKUS cukrárna, FOKUS nová studená kuchyně případně Vojtěchov (Bioplynová stanice). 

OPŽP (Operační program životní prostředí) – Alokace 7,013 mil. Kč 

Původně: 7,013 mil. Kč 

Nově: nezměněno 

Vysvětlení: Určeno pouze pro území nacházející se v CHKO. Pouze výsadba stromořadí, remízků, 

rozdělování velkých půdních celků v extravilánu. Zájem cca 6-ti obcí. (Kladno, Dědová, Vojtěchov, 

Trhová Kamenice, Vysočina, Všeradov). 
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PRV (Program rozvoje venkova): Alokace: 11,642 mil Kč 

PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka 

Původně: 2 mil. Kč 

Nově: 1 mil. Kč 

Vysvětlení: Jde o zpracování místních surovin ze zemědělské prvovýroby, nabízí se pouze zpracování 

mléka, masa. Zatím nebyl projeven moc velký zájem od výrobců, proto došlo ke snížení alokace. 

PRV 2 Konkurenceschopný zemědělec (pouze pro zemědělce, rostlinná i živočišná výroba) 

Původně: 2 mil Kč 

Nově: nezměněno 

Vysvětlení: Předpoklad nákup zemědělské techniky. 

PRV 3 Venkovský podnikatel 

Původně: 4,642 mil. Kč 

Nově: nezměněno 

Vysvětlení: Podpora nezemědělských subjektů (kovář, truhlář, apod.) + ubytování a služby cestovního 

ruchu. Očekáváme zájem minimálně 4-5 subjektů. 

PRV 4 Atraktivní les 

Původně: 2 mil. Kč 

Nově: 1 mil. Kč 

Vysvětlení: Původně předpoklad 2 naučných lesních stezek s vybavením, nově pouze 1 stezka 

(Hlinsko - Srní). 

PRV 5 Technika pro les a dřevo 

Původně: 1 mil. Kč 

Nově: 3 mil. Kč 

Vysvětlení: Po diskuzi v obcích zájem cca. 5 obcí o techniku (Včelákov, Raná, Vojtěchov, Trhová 

Kamenice, Krouna, Hlinsko-není vyjádření lesního hospodáře). 

PRV 6 Spolupracující MAS 

Původně: 0,555 tis.  

Nově: Nezměněno 

 

 


