
PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP 

Prioritou Integrovaného operačního rámce (IROP) je umožnění vyváženého rozvoje území, 

zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného 

rozvoje v obcích, městech a regionech. 

Tematické cíle IROP 

 Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO 3) 
 Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2) 
 Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO 1) 
 Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 3) 

 Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1) 
 Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO 4) 
 Zkvalitnění systému vzdělávání (PO  2) 
 Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO  3) 

 Podporované oblasti IROP 

 Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  
 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
 Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 
 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

MAS Českomoravské pomezí bude naplňovat cíle IROP při realizaci svých budoucích aktivit. 

V rámci SCLLD na období 2014 -2020 realizuje MAS ČMP v rámci IROP následující opatření: 

 A1.1.4 Opatření:  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (CLLD - IROP SC 2.4) 

 A1.2.1 Opatření:  Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční  

 služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí (CLLD - IROP 2.1) 

 B1.1.4 Opatření:  Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky (IROP 

 SC 1.3) 

 B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů (CLLD - IROP SC 2.1.) 

 C1.2.5. Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení (CLLD – IROP 

2.4) 

Schéma 1  – Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 



Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP I.) 

Oblast A - Rodina a společnost 
A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti 

 

Název specifického 
cíle SCLLD 

A.1.1. Podpora volnočasových aktivit pro široké cílové skupiny  

Název opatření 
SCLLD:   

A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření:  
 
 

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání  
Cílem aktivit je rozšiřování kapacit zařízení pro předškolní vzdělávání.  
Rozšíření kapacity zařízení umožní pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání 
a usnadní zapojení rodičů na trh práce. Cílem je zvýšení zapojení rodičů s dětmi 
předškolního věku na trh práce, aniž by strádala rodinná výchova.  
Budou podpořeny stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění 
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení 
rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební 
úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky).  
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.7. Vzdělávání, školství 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 

Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení (CLLD – IROP) 

Typy projektů:   

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti předškolního věku, a tím umožnění 
lepšího zapojení rodičů s dětmi na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební 
úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky). 

Příjemci podpory:  

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; 
kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; 
organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu. 
 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  50000 

Název  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Kód NČI2014+  50001 

Název  Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  50020 

Název indikátoru  Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení  



Kód NČI2014+  50120 

Název  Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let  

  



Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP II.) 

Oblast A - Rodina a společnost 
A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti 

 

Název specifického 
cíle SCLLD 

A1.2 Specifický cíl: 
Zlepšit přístup k pomoci lidem nacházejících se ve hmotné nouzi a vytvořit podmínky 
pro sociální začleňování lidí v těžkých životních situacích 

Název opatření 
SCLLD:   

A1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny 
a zkvalitnění sociálního prostředí 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi 

Popis opatření: 

Cílem opatření je budování infastruktury pro kvalitní poskytování sociálních služeb 
a doprovodných programů, které souvisí s problematikou sociálního vyloučení.  

  Cílem opatření není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu. 

 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 materiálně-
technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální 
služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů. Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, 
vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení 
vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených 
lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní 
skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního 
poradenství. 
Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb 
od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či 
nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na 
vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci 
objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra 
v nebytových prostorách domu. Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena 
například na přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, 
nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také 
rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi. 

 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. Pro dosažení těchto cílů je v 
zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní 
sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na 
řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení 
integračních center musí umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny 
a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: 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. 
Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro: 
veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, 
případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur; vznik 
jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce; setkávání tematických skupin 
pro řešení identifikovaných problémů komunity; realizaci volnočasových aktivit, 
kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či oblasti; 
realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání 
kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny 



a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu 
práce.  
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.6. Život v obcích 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 

Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
A1.1.1 Opatření: Podpora spolkové činnosti 
A1.1.2 Opatření: Budování zázemí pro spolkovou činnost a volnočasové aktivity 
A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OP Zaměstnanost) 
A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - IROP) 
A1.2.3 Opatření: Zvýšení povědomí o významu prevence nemocí a ochrana zdraví 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a 
občanské vybavenosti 
C1.2.4 Opatření: Podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit 
C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj 
ekonomiky (CLLD – OP Zaměstnanost) 

Typy projektů: 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro 
terénní služby)  
Ambulantní sociální služby 
Podpora pobytových sociálních služeb  
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

Příjemci podpory: 

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 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  55402 

Název  Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Indikátory výstupu  

Kód NČI2014+  55401 

Název indikátoru  Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  67510 

Název indikátoru  Kapacita služeb a sociální práce 

  



Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP III.) 

Oblast B - Obnova a rozvoj obce 
B1 Strategický cíl: Usilovat o udržitelný rozvoj a stabilizaci sídel, posilovat jejich úlohu ve venkovském prostoru 

včetně naplnění sociálních potřeb 
 

Název specifického 
cíle SCLLD 

B1.1 Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu života, zlepšit 
vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální oblasti  

Název opatření 
SCLLD:   

B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi 

Popis opatření: 

Podpora dostupného bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel. 
Přestože na území MAS byla v minulých letech zaznamenána vyšší intenzita bytové 
výstavby ve srovnání s průměrem v rámci Kraje Vysočina a v rámci ČR, tak slabou 
stránkou území MAS je nedostatek malometrážních a sociálních bytů především pro 
nízkopříjmové skupiny obyvatel a pro mladé rodiny, které toto bydlení poptávají. 

 Sociální bydlení 
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního 
a prostorově nesegregovaného bydlení. 
 
Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi: 
Osoby spící venku; osoby v nízkoprahové noclehárně; osoby sezonně užívající k 
přenocování prostory zařízení bez lůžek; muži a ženy v azylovém domě; matky nebo 
otcové s dětmi v azylovém domě; úplné rodiny v azylovém domě; osoby v domě na půli 
cesty; osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení); osoby v 
přístřeší po vystěhování z bytu; žadatelé o azyl v azylových zařízeních; osoby po 
opuštění věznice; osoby před opuštěním zdravotnického zařízení; osoby po opuštění 
dětské instituce či pěstounské péče; muži a ženy v seniorském věku; invalidé 
dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě; osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo 
přátel (nemají jinou možnost bydlení); osoby bydlící v bytě bez právního důvodu; osoby 
v nezákonně obsazené budově; osoby na nezákonně obsazeném pozemku; osoby, 
které dostaly výpověď z nájemního bytu; osoby žijící v mobilním obydlí (nemají jinou 
možnost bydlení); osoby žijící v budově, která není určena k bydlení (např. osoby žijící 
na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele); osoby žijící v provizorních 
stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení; osoby žijící v nevhodném 
objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání.   
Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která 
nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví 
bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň 
její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy. 
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.6. Život v obcích 

 2.1.8. Bydlení 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OP Zaměstnanost) 
A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - OPZ) 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a 
občanské vybavenosti 



Typy projektů: 

Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení 
v nesegregovaných intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového 
domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na 
stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel 
včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. 
Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za 
účelem vytvoření sociálních bytů. 
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. 

Příjemci podpory: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  55301   

Název  Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  55310  

Název indikátoru  Nárůst kapacity sociálních bytů 

Kód NČI2014+  55320 

Název indikátoru  Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 

 

  



Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP IV.) 

Oblast B - Obnova a rozvoj obce 
B1 Strategický cíl: Usilovat o udržitelný rozvoj a stabilizaci sídel, posilovat jejich úlohu ve venkovském prostoru 

včetně naplnění sociálních potřeb 
 

Název specifického 
cíle SCLLD 

B1.1 Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu života, zlepšit 
vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální oblasti 

Název opatření 
SCLLD:   

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof 

Popis opatření:  
 
 

Cílem je posílení vybavení jednotek požární ochrany (JPO) v obcích složek IZS pro řešení 
mimořádných událostí, a tím zvýšení připravenosti k řešení k řízení rizik a katastrof 
(zejména v souvislosti s dopady klimatických změn) a zajištění adekvátní odolnosti s 
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 
Hlavní podporované aktivity: 
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených 
s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu 
a na obytné a veřejné budovy. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, 
např. speciální dopravní prostředky a vybavení pro nouzové přežití. 
 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s orkány a větrnými smrštěmi 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku 
větrných smrští, orkánů, které mají dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na 
infrastrukturu zásobování a výrobu. Pořízena bude odpovídající technika a věcné 
prostředky, např. speciální dopravní prostředky, soupravy pro nouzové zastřešení 
obytných budov a statické zpevnění narušených částí budov.  
 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem 
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku 
sucha, které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek podzemní a povrchové 
vody způsobuje omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude 
odpovídající technika a věcné prostředky, např. mobilní kontejnerová elektrocentrála 
nebo lesní hasicí speciál.  
 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v 
souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek 
Účelem je posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy 
a průmyslu, obce, životní prostředí. Pořízena bude odpovídající technika a věcné 
prostředky, např. vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpečných 
látek. 
 
MAS bude podporovat pouze aktivity, které jsou v souladu s dokumenty: 

 „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“, který obsahuje normativy vybavení pro výkon 
činností složky IZS (JSDH)k území s definovaným rizikem mimořádné události.  

 Příloha č. 5 „Programového dokumentu IROP“, která obsahuje územní 
zaměření tj. seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území 
je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou 
klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Jedná se o jedno z kritérií pro 
závěrečné ověření způsobilosti.  
 



Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.13 Veřejná správa 

 Tabulková část - Tabulka VI 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 
Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Typy projektů:   

Technika pro IZS  - bude podporováno pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních 
námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a 
únikem nebezpečných látek. Pořízena bude odpovídající technika (pořízení dopravního 
automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí). 

Příjemci podpory:   
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)  

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  57001 

Název  Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  57520 

Název indikátoru  Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 

  



Programový rámec 
pro operační program 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP V.) 

Oblast C - Zaměstnanost a vzdělávání 
C1 Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a vznik pracovních příležitostí, podporovat vzdělávání 

všech věkových kategorií. 

Název specifického 
cíle SCLLD 

C1.2 Specifický cíl: Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání 

Název opatření 
SCLLD:   

C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení 

Vazba na specifický cíl 
IROP  

IROP - SC 4.1. Tematické zaměření SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření:  
 
 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách. 
Hlavní zaměření projektu musí vést k:  
a)  zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:  

 komunikace v cizích jazycích 

 přírodní vědy 

 technické a řemeslné obory 

 práce s digitálními technologiemi  
b) budování bezbariérovosti,  
c) zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu,  
d)rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou 
potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou 
lokalitou.  
 
Zdůvodněni potřeb uvedeno v kapitole 2. Analytická část  

 2.1.5 Vybavenost obcí a dostupnost služeb 

 2.1.7. Vzdělávání, školství 

 2.3 SWOT analýza  

 2.4 Analýza problémů a potřeb  
 

Opatření navazuje na další opatření SCLLD: 
A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OP Zaměstnanost) 
A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - OPZ) 
A1.2.3 Opatření: Zvýšení povědomí o významu prevence nemocí a ochrana zdraví 
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a 
občanské vybavenosti 
C1.2.1 Opatření: Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání 
C1.2.4 Opatření: Podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit 
 
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská 
zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů 
pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP.  

Typy projektů:   

Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních 
prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny 
nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení. 
Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření 
podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit 
integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně 
přístavby a pořízeno potřebné vybavení. 

Příjemci podpory:   

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované 
nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní 
neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové 
organizace organizačních složek státu. 



Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v 
oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána a 
hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku. 

Minimální  a 
maximální výše 
způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů  

Kód NČI2014+  50000 

Název  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Kód NČI2014+  50001 

Název  Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  

Indikátory výsledku  

Kód NČI2014+  50030 

Název indikátoru  Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

 


