
 
 

Základní přehled vybraných možností financování cílů a aktivit pro Strategický programový dokument obce 

Kamenice pro období 2015-2021  

   

SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 

Prioritní 

osa OP 

Tematický cíl 

OP 
Priorita OP Specifický cíl OP 

1 1.1  

IROP 

3: Dobrá 

správa 

území a 

zefektivnění 

veřejných 

institucí 

 

INVESTIČNÍ PRIORITA 2c:  

Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro 

elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, 

začlenění do informační společnosti, elektronickou 

kulturu a elektronické zdravotnictví 

SC 3.2 Zvyšování efektivity 

a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím 

rozvoje využití a kvality 

systémů IKT 

OPZ 

2: Sociální 
začleňování 
a boj s 
chudobou 

(9) Podpora 
sociálního 
začleňování a 
boj proti 
chudobě a 
diskriminaci 

2.1  
Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem 
na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a 
zlepšení zaměstnatelnosti 

2 Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 

 

 

 

http://www.obeckamenice.cz/


 
 

SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 
OP 

Jiný zdroj 

Prioritní 

osa OP 

Tematický cíl 

OP 
Priorita OP Specifický cíl OP 

1 
1.2 

 

ZŠ /MŠ 

Kamenice 

IROP 

2: Zkvalitnění 

veřejných 

služeb a 

podmínek 

života pro 

obyvatele 

regionů 

  

10 

 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné 

přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení 

rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

OPVVV 

3: Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání 

10. Investice do 

vzdělávání, 

odborné přípravy 

a odborného 

výcviku k 

získávání 

dovedností a do 

celoživotního 

učení 

Omezování a prevence předčasného ukončování školní 

docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům 

předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které 

umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 

přípravy 

1. Zvýšení kvality předškolního 

vzdělávání včetně usnadnění 

přechodu dětí na ZŠ 

OPVVV 

3. Rovný přístup 
ke kvalitnímu 
předškolnímu, 
primárnímu a 
sekundárnímu 
vzdělávání 

10. Investice do 
vzdělávání, 
odborné přípravy 
a odborného 
výcviku k 
získávání 
dovedností a do 
celoživotního 
učení 

Omezování a prevence předčasného ukončování školní 
docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům 
předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 
možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které 
umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 
přípravy 

2. Zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových 
kompetencích 

OPVVV 

3. Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání 

9. Podpora 

sociálního 

začleňování a boj 

proti chudobě a 

diskriminaci 

 Omezování a prevence předčasného ukončování školní 

docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům 

předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které 

umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 

přípravy 

 3. Rozvoj systému strategického 

řízení a hodnocení kvality ve 

vzdělávání 

http://www.obeckamenice.cz/


 
 

OPVVV 

3. Rovný přístup 

ke kvalitnímu 

předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu 

vzdělávání 

9. Podpora 

sociálního 

začleňování a boj 

proti chudobě a 

diskriminaci 

 Omezování a prevence předčasného ukončování školní 

docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům 

předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které 

umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 

přípravy 

4. Zkvalitnění přípravy budoucích a 

začínajících pedagogických 

pracovníků 

OPVVV 3. Rovný přístup 
ke kvalitnímu 
předškolnímu, 
primárnímu a 
sekundárnímu 
vzdělávání 

10. Investice do 
vzdělávání, 
odborné přípravy 
a odborného 
výcviku k 
získávání 
dovedností a do 
celoživotního 
učení 

Omezování a prevence předčasného ukončování školní 
docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům 
předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 
možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které 
umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 
přípravy 

5. Zvýšení kvality vzdělávání a 
odborné přípravy včetně posílení 
jejich relevance pro trh práce 

OPVVV 3. Rovný přístup 
ke kvalitnímu 
předškolnímu, 
primárnímu a 
sekundárnímu 
vzdělávání 

9. Podpora 
sociálního 
začleňování a boj 
proti chudobě a 
diskriminaci 

    

MF oddělení 1201 - 

Souhrnné 

rozpočtové 

vztahy 

územních 

rozpočtů a 

správa 

programů 

kapitoly VPS 

Podprogram 

298213 – Podpora 

rozvoje a obnovy 

materiálně 

technické 

základny 

regionálních škol 

v okolí velkých 

měst 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-

zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213 

  

MŠMT Předškolní 

vzdělávání 

    http://www.msmt.cz/vzdelavani/p

redskolni-vzdelavani 

MŠMT Základní 
vzdělávání 

    http://www.msmt.cz/vzdelavani/z
akladni-vzdelavani/dotace-a-
granty-1 

 

http://www.obeckamenice.cz/
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani


 
 

SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 

Prioritní 

osa OP 

Tematický cíl 

OP 
Priorita OP Specifický cíl OP 

1 1.2 

B
yt

o
vé

 h
o

sp
o

d
ář

st
ví

 
IROP 

Prioritní osa 
2 Zkvalitnění 
veřejných 
služeb a 
podmínek 
života pro 
obyvatele 
regionů 

  
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 

2.5 Snížení energetické 
náročnosti v sektoru 
bydlení 

MPSV 

v návaznosti 
na 
probíhající 
proces 
schvalování 
státní 
politiky 
sociálního 
bydlení 

    
http://www.mpsv.cz/cs/20
559 
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SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 

Prioritní osa 

OP 

Tematický 

cíl OP 
Priorita OP Specifický cíl OP 

1 1.2 
KC 

Kamenice 

OPŽP 

2: Zlepšování 
kvality ovzduší 
v lidských 
sídlech 

  

2: Zachování a ochrana životního prostředí 
a podporování účinného využívání zdrojů 
přijímáním opatření ke zlepšování městského 
prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a 
dekontaminaci dříve zastavěných území 
(brownfields) včetně bývalých vojenských oblastí), 
snížení znečištění ovzduší a podporou 
opatření ke snížení hluku (Dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 
čl. 4 odst. c) písm. iv)) 

2: Snížit emise 
stacionárních zdrojů 
podílející se na expozici 
obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek 

IROP 

3: 
 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných 
institucí 

  
SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a 
kvality systémů IKT 

 3.2: Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality 
systémů IKT 
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SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 

Prioritní osa 

OP 
Tematický cíl OP Priorita OP Specifický cíl OP 

1 1.3  

IROP 

3:  
Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných 
institucí 

 
SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje 

3.3: Podpora pořizování 
a uplatňování 
dokumentů územního 
rozvoje 

IROP 

 3: 
 Dobrá 
správa území 
a 
zefektivnění 
veřejných 
institucí 

  

SC 3.2: Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů IKT 

3.2: Zvyšování efektivity 
a transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů 
IKT 

OPZ 

2: Sociální 
začleňování 
a boj s 
chudobou 

(9) Podpora 
sociálního 
začleňování a 
boj proti 
chudobě a 
diskriminaci 

2.1 
Aktivní začleňování, včetně začleňování s 
ohledem na podporu rovných příležitostí 
a aktivní účast a zlepšení 
zaměstnatelnosti 

1: 
Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených 
sociálním vyloučením 
nebo sociálně 
vyloučených ve 
společnosti a na trhu 
práce 

OPZ 

2 Sociální 
začleňování 
a boj s 
chudobou 

(9) Podpora 
sociálního 
začleňování a 
boj proti 
chudobě a 
diskriminaci 

2.1 
Aktivní začleňování, včetně začleňování s 
ohledem na podporu rovných příležitostí 
a aktivní účast a zlepšení 
zaměstnatelnosti 

2: 
 Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 
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OPZ 

4 
Efektivní 
veřejná 
správa 

(11) Posilování 
institucionální 
kapacity 
veřejných 
orgánů a 
zúčastněných 
stran a 
přispívání k 
účinné veřejné 
správě 

4.1 
Investice do institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní 
úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy 

1: 
Optimalizovat procesy a 
postupy ve veřejné 
správě zejména 
prostřednictvím posílení 
strategického řízení 
organizací, zvýšení 
kvality jejich fungování a 
snížení administrativní 
zátěž 

OPZ 

4 
Efektivní 
veřejná 
správa 

(11) Posilování 
institucionální 
kapacity 
veřejných 
orgánů a 
zúčastněných 
stran a 
přispívání k 
účinné veřejné 
správě 

4.1 
Investice do institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní 
úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy 

2: 
Profesionalizovat 
veřejnou správu zejména 
prostřednictvím 
zvyšování 
Operační program 
Zaměstnanost 2014-
2020 strana 34 (celkem 
213) 
znalostí a dovedností 
jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií 
v oblasti lidských zdrojů 
a implementace 
služebního zákona 

OPZ 

4 
Efektivní 
veřejná 
správa 

(11) Posilování 
institucionální 
kapacity 
veřejných 
orgánů a 
zúčastněných 

4.1 
Investice do institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní 
úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy 

1: 
Optimalizovat procesy a 
postupy ve veřejné 
správě zejména 
prostřednictvím posílení 
strategického řízení 

http://www.obeckamenice.cz/


 
 

stran a 
přispívání k 
účinné veřejné 
správě 

organizací, zvýšení 
kvality jejich fungování a 
snížení administrativní 
zátěž 

 OPZ 

4 
Efektivní 
veřejná 
správa 

(11) Posilování 
institucionální 
kapacity 
veřejných 
orgánů a 
zúčastněných 
stran a 
přispívání k 
účinné veřejné 
správě 

4.1 
Investice do institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní 
úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy 

2: 
Profesionalizovat 
veřejnou správu zejména 
prostřednictvím 
zvyšování 
Operační program 
Zaměstnanost 2014-
2020 strana 34 (celkem 
213) 
znalostí a dovedností 
jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií 
v oblasti lidských zdrojů 
a implementace 
služebního zákona 
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SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 
Prioritní osa OP 

Tematický 

cíl OP 
Priorita OP Specifický cíl OP 

2 2.1 a 2.2 
2.1.1  

a  
2.1.2 

IROP 

1: 
Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné 
regiony 

  IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů 
šetrných k životnímu prostředí, včetně 
systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových 
dopravních systémů, včetně vnitrozemské a 
námořní lodní dopravy, přístavů, 
multimodálních spojů a letištní infrastruktury 
s cílem podporovat udržitelnou regionální a 
místní mobilitu 

SC 1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy 

http://www.obeckamenice.cz/


 
 

SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 

Prioritní osa 

OP 
Tematický cíl OP Priorita OP Specifický cíl OP 

2 

2.3 

 

OPŽP 

Zlepšování kvality 
vody a snižování 
rizika 
povodní 

 

1: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů: investicemi do vodního 
hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti 
životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle 
zjištění členských států přesahují rámec těchto 
požadavků (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č.1300/2013, čl. 4 odst. c) písm. ii)) 

1:  
Snížit množství vypouštěného 
znečištění do povrchových i 
podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod 

2.4 

OPŽP 

3: Odpady a 
materiálové toky, 
ekologické zátěže 
a rizika 

  

3: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového 
hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti 
životního prostředí a řešením potřeb investic, které 
podle zjištění členských států přesahují rámec těchto 
požadavků (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. c) písm. i)) 

1:  
Prevence vzniku odpadů 

OPŽP 

3: Odpady a 
materiálové toky, 
ekologické zátěže 
a rizika 

  

3: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového 
hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti 
životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle 
zjištění členských států přesahují rámec těchto 
požadavků (Dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. c) písm. i 

2:  
Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

OPŽP 

3: Odpady a 
materiálové toky, 
ekologické zátěže 
a rizika 

  

3: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového 
hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti 
životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle 
zjištění členských států přesahují rámec těchto 
požadavků (Dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. c) písm. i 

3:  
Rekultivovat staré skládky 

OPŽP 

3: Odpady a 
materiálové toky, 
ekologické zátěže 
a rizika 

  

3: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového 
hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti 
životního prostředí a řešením potřeb investic, které 
podle zjištění členských států přesahují rámec těchto 
požadavků (Dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. c) písm. i 

1:  
Prevence vzniku odpadů 
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SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 

Prioritní osa 

OP 
Tematický cíl OP Priorita OP Specifický cíl OP 

3 3.1  

OPŽP 
4: Ochrana a péče 
o přírodu a 
krajinu 

  

1. Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou 
biologické rozmanitosti a půdy a podporou 
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě 
Natura 2000 a ekologických infrastruktur (Dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, čl. 5 
odst. 6 písm. d)) 

1:  
Zajistit příznivý stav předmětu 
ochrany národně významných 
chráněných území 

OPŽP 
4: Ochrana a péče 
o přírodu a 
krajinu 

  

1. Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou 
biologické rozmanitosti a půdy a podporou 
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě 
Natura 2000 a ekologických infrastruktur (Dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, čl. 5 
odst. 6 písm. d)) 

2:  
Posílit biodiverzitu 

OPŽP 
4: Ochrana a péče 
o přírodu a 
krajinu 

  

1. Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou 
biologické rozmanitosti a půdy a podporou 
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě 
Natura 2000 a ekologických infrastruktur (Dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, čl. 5 
odst. 6 písm. d)) 

3:  
Posílit přirozené funkce krajiny 

OPŽP 
4: Ochrana a péče 
o přírodu a 
krajinu 

  

1. Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou 
biologické rozmanitosti a půdy a podporou 
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě 
Natura 2000 a ekologických infrastruktur (Dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, čl. 5 
odst. 6 písm. d)) 

4:  
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

IROP 

Prioritní osa 2 
Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

  

IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, 
včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 

SC 2.4  
Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 
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SC 

Kamenice 

PO 

Kamenice 

P 

Kamenice 

OP 

Jiný zdroj 

Prioritní osa 

OP 
Tematický cíl OP Priorita OP Specifický cíl OP 

3 

3.2 

 

IROP 

3: 
Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných 
institucí 

  
IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a 
rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

 3.1 
 Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
dědictví 

3.3 

OPŽP 

1:  
Zlepšování 
kvality vody 
a snižování 
rizika 
povodní 

  

2. Podporování přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 
podporou investic zaměřených na řešení 
konkrétních rizik, zajištěním odolnosti 
vůči katastrofám a vývojem systémů pro 
zvládání katastrof (Dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1300/2013 čl. 4 odst. b) písm. ii) 

3:  
Zajistit povodňovou 
ochranu intravilánu 

OPŽP 

1:  
Zlepšování 
kvality vody 
a snižování 
rizika 
povodní 

  

2. Podporování přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 
podporou investic zaměřených na řešení 
konkrétních rizik, zajištěním odolnosti 
vůči katastrofám a vývojem systémů pro 
zvládání katastrof (Dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1300/2013 čl. 4 odst. b) písm. ii) 

4:  
Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření 
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Další možnosti financování investičních aktivit1   
 

Zdroj Prioritní osa  Tematický cíl  Priorita  Specifický cíl  

MF 

oddělení 1201 - 
Souhrnné 
rozpočtové vztahy 
územních rozpočtů 
a správa programů 
kapitoly VPS 

programu 298220 – Akce 
financované z rozhodnutí 
Poslanecké sněmovny 
Parlamentu a vlády ČR 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/podpora-z-narodnich-
zdroju/programy-kapitoly-
vps/program-298220 

různé možnosti použití 

MF 

oddělení 5804 - 
Centrum pro 
zahraniční pomoc - 
příprava a 
koordinace 

Program švýcarsko-české 
spolupráce 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-
sektor/podpora-ze-zahranici/program-
svycarsko-ceske-spoluprace 

různé možnosti použití 

MF 
odbor 58 - 
Mezinárodní 
vztahy 

finanční mechanismy EHP 
a Norských fondů. 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-
sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-
norske-fondy 

mají okruh zájmů viz leták 

MMR OP URBACT III   

Operační program URBACT III v 
programovém období 2014 – 2020 
otevírá možnost všem městům posílit 
kvalitu strategického řízení, podporuje 
výměnu zkušeností mezi evropskými 
městy a dále uplatnění a šíření znalostí 
ve všech oblastech spojených s 
udržitelným rozvojem měst. 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/OP-
URBACT-II/Uvodni-strana 

Středočeský kraj granty a dotace   
v návaznosti na programy podpory 
vytvořené nebo administrované 
krajem 

  

 

                                                           
1
 Jedná se o mechanismy, které mají různé oblasti podpory a je vhodné je v průběhu období sledovat 

http://www.obeckamenice.cz/
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-svycarsko-ceske-spoluprace
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-svycarsko-ceske-spoluprace
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-svycarsko-ceske-spoluprace


 
 

Podpora zemědělství a venkova 
 

Zdroj Prioritní osa  Tematický cíl  Priorita   

Program rozvoje 
venkova 

M19 LEADER  
Komunitně vedený 
místní rozvoj (CLLD)  

Metoda LEADER je iniciativou 
propojující aktivity rozvíjející 
venkovskou ekonomiku, jejíž 
hlavním cílem je intenzivní podpora 
rozvoje venkova prostřednictvím 
místních obyvatel. Implementace 
metody LEADER probíhá 
prostřednictvím místních akčních 
skupin (dále jen „MAS“). MAS je 
místní partnerství mezi soukromým 
a veřejným sektorem působící na 
vymezeném subregionálním území, 
pro něž navrhuje a provádí 
strategii.  

Výzva pro tvorbu strategií 
MAS, vyhlášeno, příjem 
žádostí do 31. 12. 2015 
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