
       

Typy projektů, na které je možné v období 

2014 – 2022 čerpat podporu přes MAS 

Znojemské vinařství 
 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy 

Rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, pruhy pro cyklisty) 

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k 
zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaném územích s důrazem 
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům (ORP Znojmo - proti 
suchu;  Obce II. kategorie (Miroslav) po souhlasu krajské HZS ČR) 

Zřizování komunitních center 

Infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy 
sociálních, zdravotních a návazných služeb 

Sociální bydlení 

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném 
území 

Opatření směřující k transformaci psychiatrické péče 

Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání; 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a 
pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů,  

Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových 
kompetencí (výuka jazyků, technické vzdělávání, počítačové dovednosti), 
úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se SVP, rozvoj vnitřní konektivity škol 
a školských zařízení, připojení k internetu 

Opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, 
zatraktivnění a zabezpečení souboru památek z (indikativního) seznamu NKP k 
1.1.2014), tedy Vodní mlýn Slup, zámek Moravský Krumlov) 

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění 

 

 

 

 

 

 



       

 
Program rozvoje venkova 

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu 

Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu 

Investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu 

Výstavba a rekonstrukce budov včetně manipulačních ploch 

Pořízení strojů pro zpracování zem. produktů a finální úpravu 

Investice související se skladováním surovin, výrobků 

Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 

Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na 
trh. Nelze zpracování produktů rybolovu, vinných hroznů a medu 

Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně 
souvisejících objektů a technického vybavení 

Výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 

Preventivní protipovodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích 
a v jejich povodích (stabilizace koryta, zabezpečení břehů, stabilizace strží, 
zábrany sesuvů půdy apod.) 

Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce 
stezek pro turisty do šíře 2 metrů, výstavba herních prvků) 

Opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, 
přístřešky, informační tabule, závory) 

Opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků) 

Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí 

Stroje technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 

Stroje ke zpracování potřebních zbytků a pro přípravu půdy před zalesněním 

Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu včetně technologického 
vybavení 

Stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost 

Investice do vybraných nezemědělských činností 

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová 
výstavba provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně 
stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště 
a příslušné zázemí) 

Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost 

Sdílení zařízení a zdrojů 

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů (farmářské trhy, bedýnkou prodej, prodej ze dvora, 
apod.) 

 


