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Seznam zkratek
CEP – Centrum evropského projektování
ČR – Česká republika
DSO – dobrovolný svazek obcí
EU – Evropská unie
FO – fyzická osoba
IROP - Integrovaný regionální operační program
MAS – místní akční skupina
MOS – meziobecní spolupráce
OP - operační program
OPŽP – Operační program životního prostředí
ORP – obec s rozšířenou působností
PO – právnická osoba
PRV - program rozvoje venkova
SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
SO – správní obvod

1. Programový rámec IROP
Program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 9d. Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl: 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Opatření pro financování z Programového rámce IROP byla vybrána s ohledem na potřebnost
v regionu, absorpční kapacitu a alokaci finančních prostředků z IROP na tento programový rámec.
Veškeré podmínky budou v konkrétních výzvách akceptovat aktuální pravidla IROP.

1.1.1. Opatření/Fiche Sociální bydlení
Název Opatření/Fiche
Vymezení Opatření/Fiche

Vazba na Specifický cíl IROP

Návaznost na SC IROP
z prioritních os 1-3:
Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Minimální a maximální
způsobilé náklady na projekt
Princip stanovení preferenčních
kritérií
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka

Č. 1 Sociální bydlení
Možnost sociálního bydlení může pomoci zlepšit sociální situaci v obcích.
Znevýhodněné skupiny obyvatel mohou významně zlepšit svoji životní
situaci. Opatření je zaměřeno na budování sociálních bytů.
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.
Strategický cíl: 4 Atraktivní region
Specifický cíl 4.1 Kvalitní a dostupné bydlení
Opatření 4.1.B Budování nízkonákladového bydlení
Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení
včetně doplňkových aktivit (zeleň v okolí, hřiště, parky).
Obce a nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
Výše minimálních a maximálních nákladů bude specifikována ve výzvě
podle platných pravidel IROP.
Konkrétní principy preferenčních kritérií budou stanoveny ve výzvě MAS.

5 53 01
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Bytové jednotky
5 53 20
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
Osoby/rok
5 53 10
Nárůst kapacity sociálních bytů
Lůžka

1.1.2. Opatření/Fiche Bezpečně do škol a zaměstnání
Název Opatření/Fiche
Vymezení Opatření/Fiche

Vazba na Specifický cíl IROP
Návaznost na SC IROP
z prioritních os 1-3:
Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Minimální a maximální
způsobilé náklady na projekt
Princip stanovení
preferenčních kritérií
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka

Č. 2 Bezpečně do škol a zaměstnání
V současné době není dostatečně řešeno oddělení motorizované dopravy od
cyklistů, což ohrožuje bezpečnost cyklistů a vede také k nezájmu o tento způsob
dopravy ve prospěch dopravy jiné, tedy včetně individuální automobilové. Opatření
je proto zaměřeno na budování nových cyklostezek a propojování sítí cyklostezek
ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami. Do tohoto opatření spadá i
rozvoj infrastruktury pro pěší přizpůsobená osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace, jedná se například o opravu chodníků, propojení stezek pro pěší a
cyklostezek a další projekty na podporu nemotorizované dopravy a zvyšování
bezpečnosti chodců a cyklistů.
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
Strategický cíl: 5 Dostupný a udržitelný region
Specifický cíl 5.1 Vysoká úroveň dopravy
Opatření 5.1.B Budování cyklostezek a infrastruktury pro chodce
Podporovány budou projekty zaměřené na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy a
projekty rozvíjející cyklodopravu. Konkrétně projekty zaměřené na zvyšování
bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s
omezenou pohyblivostí nebo orientací. Výstavba cyklostezek v podobě stavebně
upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je
vyloučená automobilová doprava. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např.
zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek.
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
Výše minimálních a maximálních nákladů bude specifikována ve výzvě podle
platných pravidel IROP.
Konkrétní principy preferenčních kritérií budou stanoveny ve výzvě MAS.

7 50 01
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
Realizace
7 61 00
Délka nově vybudovaných cyklostezek
Km
7 51 20
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
%
7 63 10
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
%

1.1.3. Opatření/Fiche Sociální podnikání
Název Opatření/Fiche
Vymezení Opatření/Fiche

Č. 3 Sociální podnikání
Opatření je zaměřeno na vybudování lepších podmínek pro sociální
podnikání a na tvorbu nových pracovních příležitostí. Sociální podnikání
vytváří pracovní příležitosti pro znevýhodněné skupiny osob.

Vazba na Specifický cíl IROP

4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Návaznost na SC IROP
z prioritních os 1-3:

2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl: 1 Soběstačný region
Specifický cíl 1.1 Silná ekonomika a rozvinutý trh práce
Opatření 1.1.C Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
Podporován bude nákup objektů, výstavba, rekonstrukce a vybavení
sociálních podniků.
Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané DSO, nestátní neziskové organizace, církve a církevní
organizace.
Výše minimálních a maximálních nákladů bude specifikována ve výzvě
podle platných pravidel IROP.

Oblasti podpory
Definice příjemce dotace

Minimální a maximální
způsobilé náklady na projekt
Princip stanovení preferenčních
kritérií
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Měrná jednotka

Konkrétní principy preferenčních kritérií budou stanoveny ve výzvě MAS.

1 00 00
Počet podniků pobírajících podporu
Podniky
1 01 02
Počet podniků pobírajících granty
Podniky
1 04 00
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
FTE
1 04 03
Zvýšení zam. v podporovaných podnicích se zaměřené na znevýh. Skupiny
FTE
1 03 00
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
EUR
1 01 05
Počet nových podniků, které dostávají podporu
podniky
1 04 11
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
%

1.1.4. Opatření/Fiche Investice do kvalitního vzdělávání
Název Opatření/Fiche
Vymezení Opatření/Fiche

Vazba na Spec. cíl IROP
Návaznost na SC IROP
z prioritních os 1-3:
Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Minimální a max. způsobilé
náklady na projekt
Princip stanovení
preferenčních kritérií
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka

Č. 4. Investice do kvalitního vzdělávání
Fungující síť základních škol je velmi důležitým faktorem pro udržení
ekonomicky aktivních obyvatel v malých obcích. Opatření je zaměřeno na
infrastrukturu pro základní, celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání.
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 infrastr. pro vzdělávání a celoživotní učení
Strategický cíl: 2 Komunikativní a vzdělaný region
Specifický cíl 2.2 Vzdělávání provázané s trhem práce
Opatření 2.2.B Zvyšování kvalifikace pracovní síly
Strategický cíl: 3 Pečující region
Specifický cíl 3.2 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Opatření 3.2.D Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a základních škol
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách:
 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v
následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi.
 Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav 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 soc. vylouč.
osob.
 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní
konektivity v prostorách škol a škol. zařízení a připojení k inter.
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových
kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických
a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digit.
technologiemi.
 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity
pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a
poptávky na regionálním trhu práce.
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže:
 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší
odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace,
organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
Výše minimálních a maximálních nákladů bude specifikována ve výzvě podle
platných pravidel IROP.
Konkrétní principy preferenčních kritérií budou stanoveny ve výzvě MAS.

5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Zařízení
5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Osoby

Indikátory výsledků
Číslo
Název
Měrná jednotka

5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
%

1.1.5. Opatření/Fiche Investice do sociálních služeb
Název Opatření/Fiche
Vymezení Opatření/Fiche

Č. 5 Investice do sociálních služeb
Opatření je zaměřeno na budování a modernizaci infrastruktury pro
dostupnost a rozvoj sociálních služeb a na podporu infrastruktury
komunitních center za účelem sociálního začleňování.

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl: 3 Pečující region
Specifický cíl 3.2 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Opatření 3.2.C Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Vazba na Specifický cíl IROP

Návaznost na SC IROP
z prioritních os 1-3:
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Minimální a maximální
způsobilé náklady na projekt
Princip stanovení
preferenčních kritérií
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka
Číslo
Název
Měrná jednotka
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Měrná jednotka

2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Bude podporován
nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky
pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálnětechnické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
Vybudování zázemí pro terénní služby, ambulantní sociální služby, pobytové
sociální služby.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jedná se o veřejná
víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem
zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a
na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do
realizovaných projektů.
Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové
organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí, církve, církevní organizace.
Výše minimálních a maximálních nákladů bude specifikována ve výzvě podle
platných pravidel IROP.
Konkrétní principy preferenčních kritérií budou stanoveny ve výzvě MAS.

5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Zázemí
5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Služby
6 75 10
Kapacita služeb a sociální práce
Klienti

