
Plánovací období EU 2014–2020 (reálně do r. 2023) je uzavřeno pro nové projekty a pouze dobíhá realizace akcí či se zrealizují projekty, 
které byly v zásobníku. V r. 2023 se rozjedou nové výzvy z období EU 2021–2027 (reálně do r. 2030).

MAS ŽR má splněny veškeré podmínky a nyní pouze čeká na vydání detailních metodik MMR a Centra pro regionální rozvoj (platební 
agentura pro IROP), dle kterých bude moci vyhlašovat jednotlivé výzvy pro vaše projekty z 1. operačního programu EU – IROP. Následně bude 
vyhlašovat projekty z Programu rozvoje venkova (nově Státní zemědělské politiky, neplést s PRV MMR!) a případně dalších operačních programů 
EU.

MAS ŽR bude vyhlašovat výzvy na základě konkrétního zájmu vás, členů, který jste projevili v detailním šetření (v r. 2020 plošné dotazní-
kové šetření, v r. 2022 prioritizace a aktualizace záměrů, vč. stanovení míry připravenosti k realizaci dle podmínek IROP).

Základem k úspěšnému projektu s podporou ze strany MAS ŽR je vyjádření stavebního úřadu a následně odpovídající kvalitní tech-
nická projektová dokumentace, vč. položkového rozpočtu dle ceníků RTS nebo ÚRS. 

Nejdůležitější je každý záměr reálně zhodnotit jak technicky, 
tak ekonomicky, a nejen v době realizace, ale především také 
v budoucí době provozní.
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V  Heřmanově Městci 20. 11. 2022

Lea Turynová 
se stará o „rodinu“  lokálních 

producentů. Může vám 
pomoci s tvorbou 

a výrobou propagačních 
materiálů, aj. 

Martin Písař 
je „velitel kanceláře“  
a celkové Strategie.  

Pomůže vám s projekty 
Státní zemědělské politiky 

(dříve PRV), MMR, 
NSA, aj.

Petra Sotonová 
vám pomůže s projekty  

a aktivitami škol a školek,  
se semináři a workshopy 

a jinými vzdělávacími  
aktivitami, aj.

Josef Blažek
je předseda 

Železnohorského regionu. 
Může vám pomoci 

odbornou 
a životní radou.

Jana Petržílková 
je účetní a personalistka. 

Může vám pomoci 
odbornou radou z oboru 

účetnictví.

Kateřina Korejtková
navrhuje projekty a aktivity. 

Může vám pomoci 
se strategickými dokumenty, 

investičními záměry, 
výběrovým řízením, 

GDPR, aj.

Zuzana Klosová
vám pomůže s projekty 

IROP a z oblasti životního 
prostředí, vč. zpracování 
odborných posudků, aj.

Aktivity v rámci realizace SCLLD 
(strategie): ZDARMA

••  Odborné průběžné hodnocení záměrů vztahujících se 
   do oblastí strategie
••  Odborné semináře pro žadatele, vč. detailního poradenského servisu 
   pro zpracování žádostí a příloh dle výzev
••  Detailní poradenský servis pro zpracování žádostí a příloh v rámci  šablon pro MŠ a ZŠ
••  Vzdělávací akce pro členy: odborné inspirační semináře s příklady dobré praxe
••  Kompletní informační servis: web, interaktivní mapy, sociální sítě, měsíční kalendář akcí, zpravodaj

Vlastní aktivity: REŽIJNÍ CENY 

••  Možnost zapojení se do projektů MAS (v minulosti např. Geolokality, Komunitní zahrady, Venkovské expozice, aj.)
••  Možnost využití grantů na podporu regenerace krajiny regionu
••  Odborné posouzení a zpracování investičních záměrů, vč. variantních řešení
••  Odborné zpracování posudků k výsadbě zeleně
••  Odborné zpracování dokumentace žádostí do veškerých dotačních programů PK/ČR/EU, vč. kompletní administrace
••  Odborné zpracování podkladů a zajištění výběrového řízení na dodavatele v rámci VZMR
••  Odborné zpracování strategických rozvojových dokumentů (PRO), vč. vzdělávání v oblasti strategického plánování
••  Odborné zajištění výkonu pověřence GDPR pro obce/MŠ/ZŠ
••  Marketingový servis pro regionální producenty
••  Propagační materiály (využití kartografických dat v majetku MAS)
••  Zapůjčení mobiliáře na akce (stánky, projektor, ozvučení, raznice, výstavní stojany…)
••  Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme: architektonické studie veřejných ploch, vzdělávací semináře na požadované téma, exkurze  
    a turistické programy, mapové a textové podklady, grafické návrhy a výrobu propagačních materiálů,  jazykové překlady, aj.

Co je v kompetencích 
a možnostech 
MAS Železnohorský region 
– vaší regionální servisní 
organizace?


