3.8 Akční plán
Programové rámce představují konfrontaci oblastí, podoblastí a opatření (uvedených
v kapitole 3 tohoto strategického dokumentu) vycházejících z analýzy území s možnostmi
podpory definovanými v operačních programech pro období 2014–2020.
3.8.1 Programový rámec IROP

Opatření identifikovaná jako vhodná k podpoře z IROP, a tedy k začlenění do programového
rámce:
1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání
1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity
1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu
1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu

Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Podpora vytváření podmínek pro místní vzdělávání
1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost
1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání
Vazba na specifický cíl
SC1. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
IROP
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání
a celoživotní učení
Popis opatření
Účelem opatření je podpora budování vhodných podmínek pro různé formy péče o děti a vzdělávání.
Mělo by tak být dosaženo lepšího skloubení rodinného a pracovního života (zejména v případě zařízení
pro děti předškolního věku) i ke zvýšení budoucí zaměstnanosti díky vytváření odpovídajících podmínek
a úrovně vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy či práci s
digitálními technologiemi.
Typy projektů
Předpokládané typy projektů:
• rekonstrukce a vybavení učeben speciálních vybraných oborů
v rámci klíčových kompetencí dle Programového dokumentu
IROP,
• stavební úpravy a vybavení zařízení péče o děti předškolního
věku za účelem zvýšení kapacity,
• stavební úpravy a vybudování speciálních učeben
na základních nebo středních školách v rámci klíčových
kompetencí dle Programového dokumentu IROP,
• prostory pro specifické celoživotní či mimoškolní vzdělávání
(stavební úpravy a pořízení vybavení s vazbou na klíčové
kompetence dle Programového dokumentu IROP),
• zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
na základních, středních a vyšších odborných školách a
školských zařízeních,
• doplňkové aktivity – úpravy venkovního prostranství, pořízení
bezpečnostních prvků a zařízení, pořízení služeb
bezprostředně souvisejících s realizací projektu, v rámci
podpory předškolního vzdělávání také pořízení herních prvků.
Možní žadatelé/příjemci
• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
• Obce
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• NNO
• Církve a Církevní organizace
Výše způsobilých výdajů
Hodnoty způsobilých výdajů budou respektovat podmínky výzvy.
Principy stanovení
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
preferenčních kritérií
Monitorovací indikátory
Kód
Název

5 00 01

Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

5 00 20

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

5 00 00

1

Specifický cíl

Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Podpora vytváření podmínek pro sociální služby a aktivity
1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost
1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity
Vazba na specifický cíl
SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
IROP
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu vytváření podmínek a pořizování prostředků za účelem postupu
v oblasti sociálního začleňování a služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se
tedy o podporu sociálních služeb terénních, ambulantních, pobytových a komunitních.
Typy projektů
Předpokládané typy projektů:
• deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – tato
aktivita byla ke dni 29. 3. 2019 zrušena na základě požadavku
z přílohy č. 3 akceptačního dopisu,
o výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení
pro poskytování komunitní péče, vč. pobytových
zařízení (nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení
podle potřeb uživatelů vč. nezbytného prostoru pro
pracovníky),
• infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby,
o nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy
(vč. stávajících objektů), které vytvoří podmínky
pro kvalitní
poskytování
sociálních
služeb
(ambulantních, terénních, pobytových), obnovu a
zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících
služeb sociální práce s cílovými skupinami,
• podpora
rozvoje
infrastruktury
komunitních
center
(nepolyfunkčních) za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce,
o stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné
související úpravy venkovního prostranství (zeleň,
parková úprava) za účelem vytvoření prostoru
pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním
vyloučením,
• sociální bydlení,
o pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení,
• doplňkové aktivity – úpravy venkovního prostranství, zeleň v
okolí budov a na budovách, pořízení služeb bezprostředně
souvisejících s realizací projektu, v rámci podpory rozvoje
sociálních služeb a komunitních center také hřiště.
Možní žadatelé/příjemci
• Typy příjemců – sociální služby
o nestátní neziskové organizace,
o organizační složky státu,
o příspěvkové organizace organizačních složek státu,
o kraje,
o organizace zřizované nebo zakládané kraji,
o obce,
o organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
o dobrovolné svazky obcí,
o organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí,
o církve,
o církevní organizace.
•

Typy příjemců – sociální bydlení
o obce,

Výše způsobilých výdajů
Principy stanovení
preferenčních kritérií
Monitorovací indikátory

o nestátní neziskové organizace,
o církve,
o církevní organizace.
Hodnoty způsobilých výdajů budou respektovat podmínky výzvy.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Kód

Název

5 53 01

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

5 53 10

Nárůst kapacity sociálních bytů

5 53 20

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení

5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

Název opatření

Podpora vytváření podmínek pro čelení přírodním vlivům a změnám
klimatu
Vazba na cíle SCLLD
1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost
1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu
Vazba na specifický cíl
SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
IROP
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zvýšení odolnosti stanic základních složek integrovaného záchranného
systému proti přírodním vlivům, které jsou díky změnám klimatu stále četnější, intenzivnější a hůře
předvídatelné.
Podpořeny by měly být projekty zaměřené na úpravy, rekonstrukce a pořízení zařízení a vybavení stanic
základních složek IZS ve stávající dislokaci, jejichž schopnost zásahu je různými přírodními vlivy
snížena, a to ve vazbě na riziko sucha, orkánů a větrných smrští, sněhových srážek a masivních
námraz. Veškeré podpořené aktivity musí být v souladu s Programovým dokumentem IROP a jeho
přílohami (zejm. s přílohou č. 5 „Území vymezené pro specifický cíl 1.3 - Seznam obcí s rozšířenou
působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí,
způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek“) a v souladu s dokumentem „Zajištění
odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“.
Typy projektů
Předpokládané typy projektů:
• úpravy a rekonstrukce stanic základních složek IZS za účelem
zvýšení odolnosti a akceschopnosti v případech mrazu, sucha,
sněhových nebo větrných kalamit.
Možní žadatelé/příjemci
• HZS krajů,
• obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru
dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona
o požární ochraně).
Výše způsobilých výdajů
Hodnoty způsobilých výdajů budou respektovat podmínky výzvy.
Principy stanovení
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
preferenčních kritérií
Monitorovací indikátory
Kód
Název
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících
5 75 01
složkám IZS
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností
5 75 20
složek IZS

Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Podpora vytváření podmínek pro bezpečnou alternativní dopravu
1.2 Kvalitní infrastruktura
1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu
Vazba na specifický cíl
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
IROP
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis opatření
Smyslem opatření je zvýšení bezpečnosti v rámci pěší dopravy a její bezpečné a efektivní skloubení
s ostatními typy dopravy. Projekty musí být v souladu s principy udržitelné mobility (dokládá se Kartou
souladu projektu s principy udržitelné mobility).
Typy projektů
Předpokládané typy projektů:
• projekty zajišťující bezpečnost pěší dopravy, její oddělení
od ostatních forem dopravy a její vhodné a bezpečné
skloubení, s
• ostatními formami dopravy tam, kde úplné oddělení není
možné. Projekty se mohou skládat zejména z prvků:
• signalizace účastníkům dopravy,
• bezbariérovost,
• přizpůsobení komunikací pro využití nemotorovou
dopravou.
Možní žadatelé/příjemci
• Obce
• DSO
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Organizace zřizované nebo zakládané DSO, provozovatelé
dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.,
o drahách
Výše způsobilých výdajů
Hodnoty způsobilých výdajů budou respektovat podmínky výzvy.
Principy stanovení
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
preferenčních kritérií
Monitorovací indikátory
Kód
Název
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
7 50 01
v dopravě
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
7 51 20
osobní dopravě

