
 

 

Programový rámec 1: Integrovaný regionální operační program 

Jednotlivá opatření IROP byla vytvořena na základě „Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve 

strategii CLLD“. Obsahují stručný popis aktivit navržených MAS v souladu s cíli SCLLD podporovaných z 

Programového rámce IROP. Vymezují aktivity a typy projektů, které budou podporovány.  

Název opatření Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy 

Vazba na SCLLD Strategický cíl: 1) Zajištění kvalitního životního prostředí  pomocí kvalitní 
 infrastruktury 
Specifický cíl:  1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních  komunikací 
Opatření:  1-1-4) Zvyšování bezpečnosti dopravy 

Vazba na SC IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření  Opatření je zaměřeno na zvyšování bezpečnosti chodců a bezbariérovosti veřejné 
dopravy, která povede ke zlepšení dostupnosti služeb veřejnou dopravou. Vyšší 
podíl osob využívajících veřejnou dopravu povede ke snížení ekologické zátěže a 
bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.  
Stav pozemních komunikací je popsán v kapitole 1.6. a potřeby identifikované 
v území v této oblasti v kapitole 1.11. 

Typy projektů  bezpečnější chodníky: rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél 
silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

 bezpečnější přechody pro chodce: rekonstrukce, modernizace a výstavba 
podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní 
komunikace či železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro 
pěší 

 dostupnější zastávky: rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

Příjemci podpory  obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 DSO 
 organizace zřizované nebo zakládané DSO 
 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 

drahách  
 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách MAS. 

 
Principy pro stanovení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
  

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+  7 50 01 
Název  Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 



Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 7 51 20 
Název  Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
 
 

 

 
Název opatření Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Strategický cíl: 1) Zajištění kvalitního životního prostředí pomocí kvalitní  infrastruktury 
Specifický cíl:  1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací 
Opatření:  1-1-5) Budování a rekonstrukce cyklostezek  včetně  doprovodné infrastruktury 

Vazba na SC IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 

Popis opatření K datu 10/12/2019 došlo k odstranění celého opatření nazvaného „Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury“ z důvodu 
dlouhodobého nezájmu ze strany žadatelů. Doposud se nikdo do vyhlášených výzev nepřihlásil a ani s námi nekonzultoval žádný záměr. Jmenovaná 
změna byla komunitně projednána.  
 
Opatření podporuje zvyšování bezpečnosti cyklodopravy a jejího podílu v osobní přepravě. Podporovány budou cyklostezky a cyklotrasy sloužící 
k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Vyšší podíl osob využívajících cyklodopravu povede ke snížení ekologické zátěže a bude mít příznivý vliv na 
kvalitu životního prostředí i zdraví obyvatel.  
Stav pozemních komunikací je popsán v kapitole 1.6. a potřeby identifikované v území MAS v této oblasti v kapitole 1.11. 
 

Typy projektů 
 výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek jako spojení se střediskovou obcí (stavební úpravy, dopravní značení vymezených komunikací, na 

kterých je vyloučená automobilová doprava) 
 oddělení cyklodopravy od automobilové – cyklo- nebo víceúčelové pruhy 
 doprovodná infrastruktura ve vazbě na další systémy dopravy (stojany a úschovny pro kola, odpočívadla, dopravní značení) 
 doplňková zeleň (např. zelené pásy a liniové výsadby) 

Příjemci podpory  obce  
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
 DSO 
 organizace zřizované nebo zakládané DSO 
 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 

 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách MAS. 

 
Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
  

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 7 61 00 
Název  Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Kód NČI2014+ 7 62 00 
Název  Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Kód NČI2014+ 7 64 01 
Název  Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

 



Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 7 63 10 
Název  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 

Název opatření Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání – investice 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Strategický cíl: 2) Zvýšení zaměstnanosti a podnikatelské aktivity 
Specifický cíl:  2-1) Vznik nových pracovních míst 
Opatření:  2-1-1) Sociální podnikání – investice 

Vazba na SC IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 
 

Popis opatření K datu 10/12/2019 došlo k odstranění celého opatření nazvaného „Sociální 
podnikání – investice“ z důvodu dlouhodobého nezájmu ze strany žadatelů. 
Doposud se nikdo do vyhlášených výzev nepřihlásil a ani s námi nekonzultoval 
žádný záměr. Jmenovaná změna byla komunitně projednána.  
 
Opatření povede k rozvoji oblasti sociální podnikání, která je na území MAS dosud 
velmi málo rozvinutá. Sociální podnik nabízí pracovní uplatnění lidem, kteří by se 
jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a tím přispívá ke snižování 
nezaměstnanosti. Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby 
s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s 
malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické 
menšiny. Podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet 
z cílových skupin. 
Bude podporován vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových 
skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců. 
Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou 
realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. Z IROP nebude podporováno 
financování provozních nákladů. 
Ekonomická situace v regionu je popsána v kapitole 1.4. a potřeba zvýšení 
zaměstnanosti a podnikatelské aktivity je popsána v kapitolách 1.9., 1.10. a 1.11. 

Typy projektů  Vznik a rozvoj sociálních podniků: nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební 
úpravy, rekonstrukce. 

 Aktivity OSVČ v sociálním podnikání: vznik nové podnikatelské aktivity OSVČ, 
která spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy 
sociálního podnikání. Součástí žádosti o podporu musí být podnikatelský plán. 

Příjemci podpory  osoby samostatně výdělečné činné 
 malé a střední podniky 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 



Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách MAS. 

 
Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
  

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 1 00 00 
Název  Počet podniků pobírajících podporu 

Kód NČI2014+ 1 01 02 
Název  Počet podniků pobírajících granty 

Kód NČI2014+ 1 01 05 
Název  Počet nových podniků, které dostávají podporu 

Kód NČI2014+ 1 04 00 
Název  Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

Kód NČI2014+ 1 04 03  

Název  
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 

Kód NČI2014+ 1 03 00 
Název  Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

 
Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 1 04 11 
Název  Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

 
Název 
opatření 

Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního 
bydlení 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Strategický cíl: 4) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb, vzhledu obcí a stavu 
 zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a  zvýšení 
četnosti a rozsahu společenských, kulturních a  sportovních akcí a  tradic 
Specifický cíl:  4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb 
Opatření:  4-1-1) Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního  bydlení 

Vazba na SC 
IROP 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis 
opatření 

 
K datu 10/12/2019 došlo k odstranění celého opatření nazvaného „Investice do 
rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení“ z důvodu dlouhodobého nezájmu ze 
strany žadatelů. Doposud se nikdo do vyhlášených výzev nepřihlásil a ani s námi 
nekonzultoval žádný záměr. Jmenovaná změna byla komunitně projednána. 
 
Podpora bude směřovat ke službám terénního, ambulantního a pobytového 
charakteru, které odpovídají současným principům sociálního začleňování. Sociální 
služby musí být poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 
Sb.  
Podpořeny budou i služby primární prevence, které mají komunitní charakter. U 
komunitních center není cílem budování kulturních center nebo prostor pro masovou 
zábavu. 
Sociální byty slouží jako infrastruktura pro sociální začleňování.  



Cílem opatření je zvýšení kvality života cílových skupin obyvatel (osoby sociálně 
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením a 
osoby v bytové nouzi). 
Na aktivity v tomto SC navazují aktivity v prioritní ose 2 OP Zaměstnanost. 
Situace v oblasti sociální péče je popsána v příslušné podkapitole kapitoly 1.3. a 
potřeba jejího rozvoje v kapitole 1.11. 

Typy 
projektů 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb: nákup objektů, zařízení a 
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících 
služeb sociální práce s cílovými skupinami. Například: 
- rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů 

pro realizaci stávající sociální služby poskytované v dosud nevyhovujícím 
prostoru,  

- vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, 
rekonstrukce objektu a jeho adaptace, 

- vybudování zázemí pro terénní služby. 
 Sociální bydlení: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního 
vybavení. Předmětem podpory nebudou ubytovny a domovy pro seniory. Sociální 
bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a 
prostorově nesegregovaného bydlení. 

Příjemci 
podpory 

Sociální služby: 
 NNO 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 DSO 
 organizace zřizované nebo zakládané DSO 
 církve 
 církevní organizace 
Sociální bydlení: 
 obce 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách MAS. 

 
Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
  

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 5 54 01 
Název  Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Kód NČI2014+ 5 54 02 
Název  Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Kód NČI2014+ 5 53 01  
Název  Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 



 
Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 6 75 10 
Název  Kapacita služeb a sociální práce 

Kód NČI2014+ 5 53 20 
Název Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 

Kód NČI2014+ 5 53 10 
Název  Nárůst kapacity sociálních bytů 

 

Název 
opatření 

Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na 
kvalitu výuky 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Strategický cíl: 4) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb,  vzhledu obcí a stavu 
 zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a zvýšení 
 četnosti a rozsahu společenských, kulturních a sportovních akcí  a 
tradic 
Specifický cíl:  4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb 
Opatření:  4-1-5) Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na 
 kvalitu výuky 

Vazba na SC 
IROP 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis 
opatření 

Opatření je zaměřeno na podporu zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. 
Všechny projekty zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích 
zařízení, nejsou-li již tato zařízení bezbariérová. Kromě oblasti předškolního vzdělávání 
nelze podpořit výstavbu nových zařízení. V oblasti předškolního vzdělávání je cílem 
zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v území 
MAS, a tím umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 
V oblasti základního vzdělávání v základních školách je kladen důraz na rozvoj klíčových 
kompetencí (= komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 
schopnost práce s digitálními technologiemi) žáků včetně zajištění vnitřní konektivity 
škol a připojení k internetu. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu 
práce. Mimo vazbu na klíčové kompetence nelze rozšiřovat kapacity ZŠ. V rámci 
zájmového a neformálního vzdělávání mládeže budou podporovány aktivity zaměřené 
na rozvoj klíčových kompetencí. 
Situace ve školství je popsána v příslušné podkapitole kapitoly 1.3. a potřeba řešení 
situace je popsána v kapitolách 1.9., 1.10. a 1.11. 
K datu 10/12/2019 došlo k odstranění části opatření nazvaného „Účelné využití 
prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky“ z důvodu podmínky 
navyšování kapacity MŠ. Jmenovaná změna byla komunitně projednána. 
 
 

Typy 
projektů 

 Navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 
dětských skupin a mateřských škol: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení. 
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní 
zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). 

 Zkvalitnění výuky v základních školách: stavební úpravy, pořízení vybavení pro 
zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích. 

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu: rozvoj vnitřní konektivity v 
prostorách základních škol připojení k internetu. 



 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: stavební 
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 
zájmového a neformálního vzdělávání. 

 Podpora sociální inkluze (u MŠ, ZŠ): stavební úpravy budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 

Příjemci 
podpory 

 zařízení péče o děti do 3 let 
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání 
 další subjekty podílející se na realizaci              vzdělávacích aktivit 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 NNO 
 církve 
 církevní organizace 

 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách MAS. 

 
Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
  

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 5 00 00 
Název  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Kód NČI2014+ 5 00 01 
Název  Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 
Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 5 00 20 
Název  Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

Kód NČI2014+ 5 00 30 
Název  Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Kód NČI2014+ 5 01 20 
Název  Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 
 
 

 

  
  

 


