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Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP, které nevyžadují
předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004
Sb.

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP):
Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
Typy záměrů:
 ەPořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně
související s realizací projektu),
 ەPořízení služeb (podmiňujících rozvoj podniku, např. pořízení podnikatelských
plánů, certifikátů jakosti, riziková analýza, apod.).

Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Typy záměrů:
 ەVypracování studií, průzkumů, analýz, publikací,
 ەInformační, propagační kampaň,
 ەPořádání přednášek, seminářů, workshopů,
 ەPoradenská činnost,
 ەKurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže,
 ەPracovní terapie,
 ەPříprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně),
 ەPořízení rehabilitačních pomůcek spojených bezprostředně s realizací projektu,
 ەUčební pomůcky a studijní materiály,
 ەPořízení didaktické techniky,
 ەPořízení výstavní techniky (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely),
 ەPořádání výstav, kulturních a společenských akcí,
 ەTlumočení, překlady,
 ەSociální služby pro cílové skupiny,
 ەPořízení materiálů, surovin a drobných pracovních nástrojů,
 ەPronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky,
 ەOsobní náklady,
 ەCestovné a stravné.
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Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření 4.1.2
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
Typy záměrů v rámci obou podopatření:
 ەPořízení propagačních materiálů, propagační a informační kampaň.
 ەOrganizace seminářů, veletrhů, sympozií, konferencí v oblasti cestovního ruchu.
 ەÚčast na veletrzích cestovního ruchu (pronájem, postavení a provozování
výstavního stánku).
 ەNákup poradenských služeb, podmiňujících rozvoj organizace (např. pořízení
podnikatelského plánu, studie proveditelnosti, pořízení certifikátů jakosti, apod.).
 ەAplikace národních standardů kvality služeb cestovního ruchu (včetně certifikace
a systému kontroly),
 ەPořízení marketingových studií v oblastech cestovního ruchu.
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Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí –
Natura 2000
Vyjádření vydává:
Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
kontaktní osoba:
RNDr. Petr Vala
tel: 585 508 641
email: p.vala@kr-olomoucky.cz
7. patro, kancelář 713
Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP, které nevyžadují
vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000
Žadatelé, kteří žádají o příspěvek z programu SROP na záměr uvedený
v rámci níže vyjmenovaných priorit, opatření a podopatření programových dokumentů,
nemusejí žádat o stanovisko podle ust. § 45h zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění, příslušný úřad (odbor životního prostředí KÚ, správa CHKO nebo NP, újezdní
úřad).

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP):
Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
Tyto záměry:
 ەZáměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně
související s realizací projektu).
 ەZáměry spojené s nákupem služeb (podmiňujících rozvoj podniku, např. pořízení
podnikatelských plánů, certifikátů jakosti, riziková analýza, apod.).

Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Tyto záměry:
 ەVypracování studií, průzkumů, analýz, publikací,
 ەInformační, propagační kampaň,
 ەPořádání přednášek, seminářů, workshopů,
 ەPoradenská činnost,
 ەKurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže,
 ەPracovní terapie,
 ەPříprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně),
 ەRehabilitační pomůcky spojené bezprostředně s realizací projektu,
 ەUčební pomůcky a studijní materiály,
 ەDidaktická technika,
 ەVýstavní technika (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely),
 ەPořádání výstav, kulturních a společenských akcí,
 ەTlumočení, překlady,
 ەSociální služby pro cílové skupiny,
 ەMateriál, suroviny a drobné pracovní nástroje,
 ەPronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky,
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Osobní záměry,
Cestovné a stravné.

Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření 4.1.2
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
Tyto záměry v rámci obou podopatření:
 ەZáměry spojené s pořízením propagačních materiálů, na propagační
a informační kampaň,
 ەZáměry spojené s organizací seminářů, veletrhů, sympozií, konferencí v oblasti
cestovního ruchu,
 ەZáměry spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu (pronájem, postavení
a provozování výstavního stánku),
 ەZáměry spojené s nákupem poradenských služeb, podmiňujících rozvoj
organizace (např. pořízení podnikatelského plánu, studie proveditelnosti,
pořízení certifikátů jakosti, apod.),
 ەZáměry spojené s aplikací národních standardů kvality služeb cestovního ruchu
(včetně certifikace a systému kontroly),
 ەZáměry spojené s pořízením marketingových studií v oblastech cestovního
ruchu.
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