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3.4. Programové rámce 

Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a 

ŽP

 

Specifický cíl strategie Spolkové a zájmové skupiny 

Název opatření 2.1 Podpora komunitního života 

Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1 

Popis opatření 

Cílem opatření je vytvoření podmínek pro komunitní 
život, pro stávající i nové organizace, ale pouze těch, 
které umožňují sociální začleňování (sportovních, 
společenských, kulturních, zájmových) a poskytují 
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů. V komunitních 
centrech je vykonávána sociální práce. 

Typy projektů - budování a rekonstrukce komunitních center 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše MAS stanoví limity až v konkrétní výzvě. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 1 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro 
služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb 

 
 

Specifický cíl strategie Bezpečnost v regionu 

Název opatření 1.3.Posilování složek IZS a hasičů 

Vazba na specifický cíl IROP 1.3/4.1 



95 
 

Popis opatření 

Cílem opatření je dovybavit JPO tak, aby byly schopny 
aktivně řešit následky náhlých událostí v regionu. 
Projekty budou v souladu s přílohou č. 5 Programového 
dokumentu IROP a s dokumentem Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, 
z důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020. 

Typy projektů - technické a materiální vybavení JPO (např. 
automobil pro evakuaci a zásobování obcí) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše MAS stanoví limity až v konkrétní výzvě. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

57520   Počet exponovaných území 
s nedostatečnou připraveností 
složek IZS 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

57001 

 

57501 

Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS 

Počet nových a modernizovaných 
objektů sloužících složkám IZS 

 
 

Specifický cíl strategie 

Posílení vzdělanosti obyvatel v regionu v cizích 

jazycích, technických a řemeslných oborech, 

přírodních vědách a pracích s digitálními 

technologiemi. 

Název opatření 6.1 Vzdělávání mládeže. 

Vazba na specifický cíl IROP 2.4/4.1 

Popis opatření 
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání, pro 
zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
v následujících klíčových kompetencích: komunikace 
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v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní 
vědy, práce s digitálními technologiemi.  

Typy projektů 

Vybavení Domu a dětí mládeže pro vytvoření podmínek 
pro vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodověda, 
řemesla, technika, jazyky) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované spec. cílem 
IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 30 
  

Podíl osob předčasně opouštějící 
vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 01  Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

 
 
 
 

Specifický cíl strategie 
12 Kvalitní výchova a vzdělávání dětí a mládeže, 

důraz na jejich osobní a charakterový rozvoj 

Název opatření 
12.1 Inovace školních výukových programů a 
modernizace všech typů škol, zajištění bezbariérovosti.  

Vazba na specifický cíl IROP 2.4/4.1 

Popis opatření 

Vybavení definovaných vzdělávacích zařízení 
vybavením a pomůckami, včetně kompenzačních a 
digitálních, umožňující inovativní pojetí výuky v 
požadovaných oborech přírodovědných, technických a 
řemeslných. Zajištění bezbariérovosti a modernizace ZŠ, 
a VOŠ. Inovací školních výukových programů a 
modernizací je myšleno zlepšení podmínek pro rozvoj 



97 
 

klíčových kompetencí uvedených v Programovém 
dokumentu IROP, SC 2.4.  

Typy projektů 

- vytvoření a vybavení odborných učeben 
- vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
(bezbariérovost) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 

5 00 30
  

Podíl osob předčasně opouštějící 
vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 

5 00 00
  

Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 
 

Specifický cíl strategie 
13 Podpora vyloučených a vyloučením ohrožených 

osob 

Název opatření 

13.1 Podpora sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictvím poskytování vybraných sociálních 
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a dalších 
programů a činností v oblasti sociálního začleňování 

Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1 

Popis opatření 

Budování zařízení pro znevýhodněné klienty. Podpořeny 
budou sociální služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

Typy projektů - nízkoprahové zařízení pro děti 
- sociálně-terapeutická dílna 
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Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované spec. cílem 
IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 10   Kapacita služeb a sociální 
práce 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 54 01  Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných 
druhů sociálních služeb 

 
 

Specifický cíl strategie 29. Zlepšování rovnosti příležitostí na trhu práce 

Název opatření 29.1 Zvyšování kapacit předškolních zařízení 

Vazba na specifický cíl IROP 2.4/4.1 

Popis opatření 

Stavby, stavební úpravy, vybavení, včetně 
kompenzačních pomůcek a úprav pro hendikepované 
v zařízeních předškolního vzdělávání. U všechno 
projektů musí být vždy navýšena kapacita zařízení nebo 
se musí jednat o nové zařízení. 

Typy projektů - budování zázemí pro dětské skupiny včetně dětí 
do 3 let 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 
Indikátory výsledku 

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

5 00 20  Podíl tříletých dětí umístěných v 
předškolním zařízení 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 00  Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

 

Specifický cíl strategie 30. Podpora sociálního podnikání 

Název opatření 30.1 Zřizování sociálních podniků 

Vazba na specifický cíl IROP 2.2/4.1 

Popis opatření 

Budování nových sociálních podniků nebo podpora 
stávajících, pořízení vybavení. Podpora stávajících 
podniků a pořízení vybavení do nich je možná pouze 
v případě, kdy je zároveň rozšířena kapacita podniků.  

Typy projektů - sociální podnik pro recyklaci odpadu a výrobu 
obalů 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

1 04 11  Míra nezaměstnanosti osob 
s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

1 00 00  Počet podniků pobírajících 
podporu 
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1 01 02 Počet podniků pobírajících 
granty 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích 

1 01 05 Počet nových podniků, 
které dostávají podporu 

1 03 00 Soukromé investice 
odpovídající veřejné 
podpoře podniků (granty) 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

 
 

Specifický cíl strategie 35. Komunikace 

Název opatření 35.3 Cyklotrasy jako prostředek dopravy za prací 

Vazba na specifický cíl IROP 1.2/4.1 

Popis opatření 

Výstavba nových cyklotras se zaměřením na podporu 
integrovaných řešení (víceúčelové pruhy, přičemž 
víceúčelovými pruhy se rozumí liniová opatření pro 
cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních 
komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro 
autobusy a jízdní kola). Budování doprovodné 
infrastruktury (např. stojany na kola) mohou být 
doplňkem projektu zaměřeného na výstavbu nebo 
rekonstrukci cyklotrasy. 

Typy projektů Nově vybudovaná cyklotrasa s víceúčelovými pruhy. 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 
Indikátory výsledku 

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

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 61 00  Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

  

 

Specifický cíl strategie 35. Komunikace 

Název opatření 

35.4 Zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu 
v zastavěných částech území včetně bezbariérového 
přístupu 

Vazba na specifický cíl IROP 1.2/4.1 

Popis opatření 
Výstavba nebo pořízení bezpečnostních prvků zvyšující 
bezpečnost dopravy 

Typy projektů 

Komplexní řešení bezpečnosti dopravy a pohybu v obci 
(pořízení retardérů a radarových měřičů rychlosti, 
zpomalovací semafor, přechody pro chodce, 
bezbariérové úpravy, komunikace pro pěší) 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 
cílem IROP. 

Minimální a maximální výše Limity budou stanoveny v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 
výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 51 20  Podíl veřejné osobní dopravy na 
celkových výkonech v osobní 
dopravě 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 50 01  Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

 

 


