
Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 
IROP 1 Cesty domů (10,5 mil. Kč) – cyklostezky, dopravní terminály, zvýšení bezpečnosti  
Předpoklad realizace: 3 km cyklostezek, úprava několika dopravních terminálů na obcích (místa, kde 

se křižují alespoň 2 druhy veřejné dopravy- autobusová, železniční, cyklostezka nebo cyklotrasa), 

k tomu doplňkově 10 parkovacích míst pro kola, 2 parkovací místa pro auta. O projekty projevily 

předběžný zájem obce Krouna, Vysočina, Miřetice, Vortová, cyklostezka Hlinsko-Vítanov-Vysočina, 

Kladno- Dědová. 

IROP 3 Vzdělávání pro rozvoj osobnosti (8,759 mil. Kč) -základní škola, střední škola + volnočasové 
vzdělávání 
Předpoklad realizace: průměrně pro každou základní školu v MAS (9 ZŠ) počítáno s vybavením 
a stavebními úpravami učeben (přírodní vědy, technické vzdělávání, řemesla, cizí jazyky včetně 
digitalizace) a bezbariér v hodnotě 600 tis. Kč, 1xSŠ (gymnázium) a 1x volnočasového zařízení. 

 
IROP 4 Komunitní centra (5,952 mil. Kč) - úprava prostor pro spolky a neformální sdružení, 
nakoupení vybavení pro jejich činnost 

Předpoklad realizace - počítáno 3x komunitní centra, maximálně 1-2 sociální služby (lze realizovat 
pouze některé služby). Zájem projevily Krouna, Hlinsko, Mrákotín. 
 

Program rozvoje venkova (PRV) 

PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka (1 mil. Kč) 
Předpoklad realizace: Podpora zpracování místních surovin ze zemědělské prvovýroby, 
předpokládáme podporu min. 1 podnikatele (lépe 2) v regionu.  
 
PRV 2 Konkurenceschopný zemědělec (2 mil. Kč) pouze pro zemědělce, rostlinná i živočišná výroba  
Předpoklad realizace: Nákup zemědělské techniky a stavební úpravy, předpokládáme podporu 1-2 
podnikatelů v regionu a tvorbu alespoň 1 pracovního místa. 
 
PRV 3 Venkovský podnikatel (4,642 mil. Kč) Podpora nezemědělských subjektů (malých firem 
a živnostníků ve vybraných oborech) 
Předpoklad realizace - Podpora nezemědělských subjektů (kovářská dílna, truhlářská dílna, 
kovovýroba, řemesla apod.) + rekonstrukce drobného ubytování (do 40 lůžek) a služeb v cestovním 
ruchu. Očekáváme zájem minimálně 3 subjektů (lépe 4-5 subjektů), tvorbu min. 1 pracovního místa. 
 
PRV 4 Atraktivní les (1 mil. Kč) 
Předpoklad realizace - Předpoklad 1 naučná lesní stezka s vybavením a označením, zájem o lesní 
stezku - okruh v Srní. 
 
PRV 5 Technika pro les a dřevo (3 mil. Kč) - Podpora dřevozpracujících firem a majitelů lesa (obce, 
firmy) 
Předpoklad realizace - Nákup vybrané techniky pro údržbu lesa a školkařskou činnost min. pro 
2 firmy, obce, zájem cca. 6 obcí o techniku (Včelákov, Raná, Vojtěchov, Trhová Kamenice, Krouna, 
Hlinsko).  
 
PRV 6 Spolupracující MAS (0,555 mil. Kč) - Spolupráce mezi MAS 

 

 



Operační program zaměstnanost (OPZ) 

OPZ 1 Sociální a komunitní služby (4,825 mil. Kč) 
Předpoklad realizace - podpora pracovníka soc. služby 1 komunitního centra, podpora příměstských 
táborů pro děti (cca 10 turnusů po 12 dětech vč. dopravy a vedoucího), podpora speciálního zařízení 
pro mládež 15-26 let, podpora poskytovatelů některých typů soc. služeb   
 
 
OPZ 2 Podpora sociálního podnikání (6,175 mil. Kč) 
Předpoklad realizace - podpora mzdových výdajů 1-2 existujících sociálních podniků po dobu 18 
měsíců pro cca 4-5 zaměstnanců  

 

Operační program životní prostředí (OPŽP) 

 
OPŽP 1 Výsadba dřevin v CHKO (7,013 mil. Kč) výsadba dřevin na území CHKO (rozdělování velkých 
půdních celků, tvorba remízku a míst pro zadržování vody v krajině, protierozivní opatření, větrolamy, 
břehové porosty, liniové a skupinové výsadby, založení nebo obnova krajinného prvku (vč. 3 leté 
údržby výsadby) 
Předpoklad realizace - pouze pro obce a podnikající majitele pozemků v CHKO Žďárské vrchy nebo 
CHKO Železné hory, zájem ze strany cca 5 obcí v CHKO, minimálně 2 realizace 


