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AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY STRATEGIÍ MAS V 
JMK

➢Probíhá projednávání v území a příprava Akčních plánů pro IROP, SZP, OPŽP

➢Integrovaný regionální operační program 21+ –otevřena výzva na podávání AP

➢Společná zemědělská politika – 2022/2023 přechodné období, 12.10. schválen vládou 
Strategický plán SZP 2023 – 2027, odeslán k oficiálnímu schválení Evropské komisi

➢Operační program Zaměstnanost+ - k 20.9. podáno 136 žádostí alokace vyčerpána

➢Operační program Životní prostředí - SC 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické 
účinnosti (veřejné budovy a veřejná infrastruktura) 

➢Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – výzva 
otevřena v listopadu 2022, 1 mil. Kč na MAS, podporované aktivity: robotizace, 
automatizace, digitalizace, on-line prvky komunikační infrastruktura, identifikační prvky, 
výpočetní technika



STAV VYJEDNÁVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH 
PROGRAMECH
PROGRAM VÝŠE ALOKACE NA JEDNU MAS

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM 21+

Dotace 7 968 639 381,50 Kč, ukazatele za MAS:
45% počet obyvatel, 45% počet obcí a 10% 

rozloha 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Ukazatele za MAS: 
35% počet obyvatel, 10% počet obcí a 55% 

rozloha 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST+ probíhá kontrola podaných žádostí, výzva 
otevřena do konce roku 2022, 

max. 20 mil. Kč/5 let na MAS dle velikosti MAS

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ výběr na MAS/NS MAS – tzv. pilotní projekty –
jen ty větší 400 mil. Kč na CLLD (cca 20 

projektů)

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC otevřena výzva na podávání projektů na režie 
MAS, otevřena do konce roku 2023



AKTUÁLNÍ AKTIVITY MAS
Platforma komunitní energetiky

➢Zakládání Enerkomů na úrovni jednotlivých MAS

➢účast při jednání změny legislativy

➢školení regionálních energetických koordinátorů

➢Memorandum se Státním fondem Životního prostředí o vzájemné
koordinaci aktivit v oblasti životního prostředí, především v oblasti včasné
informovanosti o připravovaných výzvách a sdílení těchto informací do
území, po přípravu vhodných projektů



DALŠÍ AKTIVITY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

➢Místní akční plány vzdělávání v ORP – z Operačního programu Jan 
Ámos Komenský budou IV. i V. - představení prvních výzev OP

➢Letos projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem na sdílení praxe v 
animaci území

➢Spolupráce s dalšími organizacemi v kraji – letos aktivity s Celostátní 
síť pro venkov (pozemkové úpravy, komunitní energetika)

➢Dotační tituly kraje - podpora podnikatelů (PODNIKNI TO!, regionální 
značky, trhy, publikace)

➢Pravidelná setkání pracovníků MAS pro přípravu jednotlivých OP, 
příprava preferenčních kritérií


