
4.13 Programový rámec Integrovaný regionální operační 
program 

Integrovaný regionální operační program propojuje priority obcí, měst a regionů 
a související priority celostátní povahy, a to pUi zohlednění tematických a územních 
požadavků. Životní úroveň a celková kvalita života v určitých regionech a oblastech 
České republiky stagnuje či dokonce klesá, proto je potUeba provádění územně 
specifických intervencí prostUednictvím regionálně orientovaného operačního 
programu nezbytná. V těchto postižených regionech a oblastech se stále větší počet 
osob pUibližuje k hranici relativní chudoby a vytvoUila se tak skupina území, 
do kterých se koncentrují problémy v zaměstnanosti, životní úrovni a sociální situaci 
obyvatel. Integrovaný regionální operační program vychází ze čtyU základních cílů 
regionální politiky pro roky 2014 – 2020, formulovaných ve Strategii regionálního 
rozvoje ČR 2014 – 2020, a to: • podpoUit zvyšování konkurenceschopnosti a využití 
ekonomického potenciálu regionů (růstový cíl), • zmírnit prohlubování negativních 
regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl), • posílit environmentální udržitelnost 
(preventivní cíl), • optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů 
(institucionální cíl). Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) může být realizován v Prioritní ose 4. Tato 
prioritní osa podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze strategických 
cílů:  
• 1.2  Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  
• 1.3  Zvýšení pUipravenosti k Uešení a Uízení rizik a katastrof  
• 2.1  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  
• 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání  
• 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví  
• 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  
• 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
• 3.3 Podpora poUizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje  
 
Prioritní osa 4 IROP obsahuje dva specifické cíle:  
• 4.1  Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  
• 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 

Uídících a administrativních schopností MAS 
 
MAS Vodňanská ryba pro konečné žadatele nastavila 4 opatUení realizované 
prostUednictvím IROP, která vzešla z identifikovaných potUeb území v rámci 
komunitního projednávání a zjištěné absorpční kapacity. 
 
Nastavená opatUení jsou v souladu se specifickými cíly IROP a Strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Vodňanská ryba, z. s. 
 
Pro realizaci OpatUení v rámci IROP byla MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 
2020 pUiznána indikativní alokace v celkové výši 29 477 000,00 Kč.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření 
programového 
rámce  

Specifický cíl 
IROP 

Specifický cíl dle 
SCLLD 

 

Alokace 

% 

Kč 

OpatUení 1:  
Bezpečná doprava 

SC 1.2  

Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

Specifický cíl II.3: 
Konkurence schopný, 
dostupný a bezpečný 
region 

23 % 

 

6 779 710,00  

OpatUení 2:  
Sociální začleňování 
a sociální služby 

SC 2.1  

Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi 

Specifický cíl II.2: 
Podpora sociálního 
začleňování, 
snižování chudoby a 
podpora 

hospodáUského 
rozvoje 

44% 

 

12 969 880,00 

OpatUení 3:  
Sociální podnikání 

SC 2.2  

Vznik nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských v oblasti 

sociálního podnikání 
 

Specifický cíl II.1: 
Podpora malého a 
stUedního podnikání 
Specifický cíl II.2: 
Podpora sociálního 
začleňování, 
snižování chudoby a 
podpora 

hospodáUského 
rozvoje 

3 % 

 

884 310,00 

OpatUení 4: 
Infrastruktura pro 

vzdělávání a 
celoživotní učení 

SC 2.4  

Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

Specifický cíl II.5:  
Infrastruktura pro 

vzdělávání a 
celoživotní učení 

30 % 

 

8 843100,00 

Celkem   100 % 

29 477 000,00 

OpatUení 1 
Bezpečná  
doprava 

OpatUení 2 
Sociální 
začleňování 
a služby 

OpatUení 4 
Infrastruktura 
pro 
vzdělávání 

OpatUení 3 
Sociální 
podnikání 

IROP v SCLLD 



Opatření 1: Bezpečná doprava 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 
 Prioritní oblast SCLLD II. Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.3: Konkurenceschopný, dostupný a bezpečný region 

Opatření PO SCLLD II.3.1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  
Podopatření SCLLD II.3.1a): Výstavba a rekonstrukce cyklotras a cyklostezek 

za účelem dopravy do zaměstnání, škol 
a službami 

Podopatření SCLLD II.3.1b): Budování infrastruktury ve vazbě na další systémy 
dopravy nebo cyklistické jízdní pruhy 

Podopatření SCLLD II.3.1c): Budování chodníků k zajištění vyšší bezpečnosti 
chodců za účelem zvýšení bezpečnosti chodců 
před silniční dopravou, včetně přizpůsobování 
chodníků osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací 

Specifický cíl SCLLD II.4: Zkvalitnění služeb, občanské vybavenosti a podmínek 
života pro obyvatele regionu 

OpatUení PO SCLLD II.4.1: Kvalitní občanská vybavenost a služby 

PodopatUení SCLLD II.4.1c): Posilování dopravní obslužnosti obcí 
 Prioritní oblast SCLLD IV Venkov jako místo produkce a spotUeby 

Specifický cíl SCLLD IV.1: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské 
činnosti a podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

OpatUení PO SCLLD IV.1.1: Podpora investic v zemědělských podnicích, podpora 
investic v lesích 

PodopatUení SCLLD IV.1.1e): Propojení obcí sítí cest pro pěší a cyklisty 

 

Vazba na specifické cíle IROP 

Prioritní osa 4, Tematický cíl řd 

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

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 

Popis a cíl opatření 
Cílem opatUení je zajištění bezpečnosti a dopravní dostupnosti silničního provozu 
ve venkovských oblastech tak, aby bylo podpoUeno využívání šetrnějších způsobů 
pUepravy než automobilové (napU. cyklistická a pěší pUeprava). Udržitelná doprava 
vytváUí funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro pUemisťování osob a nákladů 
a není v rozporu s udržitelnou spotUebou pUírodních zdrojů, snižuje zátěž životního 
prostUedí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví. 



Odůvodnění: Kapitola 3.3 Ekonomická aktivita obyvatel 
                      Podkapitola 3.3.3 Trh práce 

                                          3.3.4. Dopravní obslužnost, doprava 

                      Kapitola 3.5 Analýza problémů a potUeb 

                      Podkapitola 3.5.3 Infrastruktura – podmínky k životu 
Důvodem realizace opatUení je zajištění potUeb specifických skupin obyvatel 
v  dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy, zajištění dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání, 
využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, vytvoUení podmínek 
pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.          
Cílem opatUení je budování kvalitní dopravní infrastruktury, která je funkční, 
bezpečná a vytváUí ekonomické podmínky pro pUemisťování osob. Zároveň musí být 
také dopravní infrastruktura a jednotlivé její prvky ohleduplné k životnímu prostUedí, 
ve kterém žijeme. Cestou k tomuto opatUení je realizace aktivity vedoucí k udržitelné 
dopravě, což je taková doprava, která vytváUí funkční, bezpečné a ekonomické 
podmínky pro pUemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotUebou 
pUírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostUedí a v neposlední Uadě eliminuje 
negativní vlivy na lidské zdraví. OpatUení věnuje zvláštní pozornost návaznosti 
různých druhů dopravy a také vymezování ploch nezbytných pro veUejnou dopravu, 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veUejných 
prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostUedí. Dalším 
dílčím cílem opatUení je zaměUení na nemotorovou dopravu a to vytváUením 
podmínek pro veUejnou, cyklistickou či pěší dopravu. PodpoUeny mohou být 
cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škola a za službami. 
Naplněním tohoto opatUení dojde k poklesu využívání individuální automobilové 
dopravy, snížení dopravních nehod, nárůstu pUepravních výkonů hromadné dopravy 
a alternativních způsobů pUepravy a ke snížení ekologické zátěže. 
 

Typy projektů  Zvyšování bezpečnosti dopravy (napU. bezbariérový pUístup zastávek 
a chodníků, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, pUizpůsobení 
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací).  Cyklodoprava rekonstrukce a modernizace cyklostezek (stavebně upravených 
a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučena 
automobilová doprava). 
Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, napU. stojanů 
na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. Doplňkově 
lze do projektu zaUadit zeleň, napU. zelené pásy a liniové výsadby 
u cyklostezek  
PodpoUeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, do škol 
a za službami.  Terminály - Výstavba a modernizace pUestupních terminálů, souvisejících 
záchytných parkovišť a parkovacích domů v pUímé návaznosti na veUejnou 
hromadnou dopravu. Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí 
pUestupních teminálů, budov a na budovách.   

 



Zdůvodnění potřeb 

Území MAS je prostoupena hustou silniční sítí, a to zejména silnicemi III. tUídy 
a místními komunikacemi, které jsou ve špatném technickém stavu z důvodu stáUí 
jejich konstrukce, která neodpovídá jejich současnému dopravnímu zatížení. Značné 
dopravní zatížení je i na silnicích I. a II. tUídy, které procházejí pUes území MAS. 
Vysoké dopravní zatížení a špatný technický stav silniční sítě se negativním 
způsobem promítá do bezpečnosti dopravy a stavu životního prostUedí. Dalším 
faktorem, který má vliv na bezpečnost dopravy s dopadem i na životní prostUedí 
je rušení spojů veUejné dopravy a to zejména do periferních částí území. Rušení 
spojů veUejné dopravy má dopad i na zaměstnanost. Z uvedeného vyplývá potUeba 
investic do OpatUením IROP Uešené oblasti. Více informací zdůvodňujících 
potUebnost investic do OpatUení 1 Programového rámce IROP je možné nalézt 
v analytické části SCLLD konkrétně v kapitole 2.3.4 Dopravní obslužnost, doprava.     
Některé typy projektů nebyly zahrnuty (telematika, nízkoemisní vozidla a související 
plnící stanice), protože o jejich realizaci na území MAS Vodňanská ryba není zájem, 
anebo není zájem o jejich realizaci prostUednictvím SCLLD 

 

Vazba na ostatní Opatření/Fiche  
PRV Fiche 4 Lesnická a zemědělská infrastruktura 

PRV  Fiche 5 Posílení rekreační funkce lesa 

OPZ OpatUení 1 Tešení lokální nezaměstnanosti 
IROP OpatUení 4 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Příjemci dotace  
Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zUizované nebo zakládané kraji; 
organizace zUizované nebo zakládané obcemi; organizace zUizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí; provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona 
č. 266/1řř4 Sb., o drahách; dopravci ve veUejné linkové dopravě podle zákona 
č. 111/1řř4 Sb., o silniční dopravě; ministerstvo dopravy ČR; subjekty zajišťující 
dopravní obslužnost, uvedené v § Ř odst. 1 zákona č. 1ř4/2010 Sb., o veUejných 
službách v pUepravě cestujících a o změně dalších zákonů tedy stát, kraje a obce, 
pokut poskytují veUejné služby v pUepravě cestujících samy, a dopravci, kteUí jsou 
provozovateli veUejné linkové dopravy podle zák. č. 111/1řř4 Sb., o silniční dopravě 
na základě smlouvy o veUejných službách v pUepravě cestujících. 
Typy pUíjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit.  
 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve Výzvě MAS. 
 
 
 



Kvalifikované a měUitelné indikátory 
 

 Monitorovací indikátory výstupu 

 

číslo 

 

Název indikátoru Výchozí 
stav 

Cílový stav Měrná 
jednotka 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

0 2 realizace 

76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a 
cyklotras 

0 3 km 

76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 0 2 parkovací 
místa 

75201 Počet nových nebo rekonstruovaných 
pUestupních terminálů ve veUejné 
dopravě 

0 1 terminál 

74001 Počet vytvoUených parkovacích míst 0 10 parkovací 
místa 

 
 
 Monitorovací indikátory výsledku 

Číslo 

 

Název indikátoru Výchozí stav Cílový stav Měrná 
jednotka 

75120 Podíl veUejné osobní dopravy na 
celkových výkonech 

30 35 % 

76310 Podíl cyklistiky na pUepravních 
výkonech 

7 10 % 

 
 
 
Opatření 2: Sociální začleňování a sociální služby 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 
 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby 
a podpora hospodářského rozvoje 

Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost 
Podopatření SCLLD II.2.1b): Budování infrastruktury komunitních center 
PodopatUení SCLLD II.2.1a): Rozšiřování sociálních služeb v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb. 
Vazba na specifické cíle IROP 

Prioritní osa 4, Tematický cíl řd 

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

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 



Popis a cíl opatření 
Cílem opatUení je budování infrastruktury pro kvalitní poskytování sociálních služeb 
a doprovodných programů, které souvisí s problematikou sociálního vyloučení. 
Aktivity vedoucí k naplnění cíle opatUení jsou zaměUeny na služby terénního 
a ambulantního charakteru. Podporovanou aktivitou jsou také služby primární 
prevence, které mají komunitní charakter a na tyto služby navazující infrastruktura 
komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti 
na trhu práce. Jedná se o veUejná víceúčelová zaUízení, 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.                                           
Cílem opatUení je budování infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, 
která vytvoUí podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu 
a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce 
s cílovými skupinami v souladu se Zákonem o sociálních službách 10Ř/2006 Sb. 
Cílem podopatUení 2.1a) je zlepšení kvality a dostupnosti sociální péče podporou 
rozvoje infrastruktury ambulantních a terénních sociálních služeb za účelem 
sociálního začleňování s důrazem na rodiny s dětmi, mládež, zdravotně 
hendikepované, seniory, sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením.  
Cílem podopatUení 2.1b) je vytvoUení materiálně a technicky vhodného prostoru pro: 
veUejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, 
pUípadně ostatních obyvatel obce s cílem snížení pUedsudků a sbližování kultur; vznik 
jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce; setkávání tematických 
skupin pro Uešení identifikovaných problémů komunity; realizaci volnočasových 
aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity 
či krajové oblasti; realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel 
komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a Uešení běžných životních 
problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální 
integrace a uplatnění na trhu práce. 
Odůvodnění: Kapitola: 3.3 Ekonomická aktivita obyvatel 
                      Podkapitola 3.3.3 Trh práce 
                                  3.3.6.2 Sociální služby 
                                  3.3.6.4 Sociální znevýhodnění a vyloučení 
                       Kapitola 3.5 Analýza problémů a potUeb 
                       Podkapitola 3.5.2 Sociální znevýhodnění a vyloučení 
                                           3.5.ř Sociální služby 

 

Zdůvodnění potřeb 

V analytické části SCLLD byla identifikována potUeba rozšíUení sociální práce 
a služeb a to jak v rozsahu územním tak v rozsahu zaměUení na širší okruh uživatelů. 
S potUebou rozšíUení rozsahu pUímo souvisí i nedostatek vhodných prostor 
pro sociální práci a další aktivity komunit stejně jako potUeba zkvalitňovat sociální 
služby prostUednictvím zlepšování infrastrukturních podmínek pro jejich dostupnost 
a rozvoj.    

 

 



 

Typy projektů  Rozvoj infrastruktury komunitních center (výstavba, rekonstrukce a vybavení 
komunitních center) za účelem sociálních začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce.    Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem č. 10Ř/2006 Sb. – podpora dostupnosti 
a rozvoje ambulantních a terénních sociálních služeb napU. rozšíUení či zUízení 
sociálně terapeutické dílny, zkvalitnění zázemí pro terénní sociální služby 
včetně vybavení apod. Součástí projektů může být nákup objektů, zaUízení, 
vybavení a stavební úpravy, které vytvoUí podmínky pro dostupnost a rozvoj 
sociálních služeb. 

Doplňková aktivita: bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách 
napU. zelené zdi a stUechy, aleje, hUiště a parky do realizovaných projektů. 
 

Vazba na ostatní Opatření/Fiche CLLD 

OPZ OpatUení 1 Tešení lokální nezaměstnanosti 
OPZ OpatUení 2 Podpora sociálního začleňování a sociálních služeb v souladu 
se zákonem č. 10Ř/2006 Sb. 
OPZ OpatUení 4 RozšiUování dalších činností v rámci sociálního začleňování 
nad rámec/mimo režim zákona č. 10Ř/2006 Sb. 
OPZ OpatUení 6 Podpora komunitní sociální práce v komunitních centrech 

OPZ OpatUení 5 Podpora prorodinných opatUení obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni 
 

Příjemci dotace 

Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zUizované nebo zakládané kraji; 
organizace zUizované nebo zakládané obcemi; organizace zUizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace. 
Typy pUíjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit.  
 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve Výzvě MAS. 
 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
 

 

 

 



Kvalifikované a měUitelné indikátory 

 Monitorovací indikátory výstupu 

 

číslo Název indikátoru Výchozí stav Cílový stav Měrná 
jednotka 

55401 Počet podpoUených zázemí pro služby 
a sociální péči 

0 4 zázemí 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních 
služeb 

0 2 služby 

 

 Monitorovací indikátory výsledku 

 

Číslo 

 

Název indikátoru Výchozí 
stav 

Cílový stav Měrná 
jednotka 

 67510   Kapacita služeb a sociální práce 0 20 klient 

 
 
 
Opatření 3: Sociální podnikání 
Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 

 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.1: Podpora malého a středního podnikání 
Opatření PO SCLLD II.1.1: přístup podnikatelů k programům rozvoje malého 
a středního podnikání, podpora rozvoje podnikatelských aktivit 
Podopatření SCLLD II.1.1l): Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení 
sociálních podniků 

Podopatření SCLLD II.1.1m): Marketing sociálních podniků 

Specifický cíl SCLLD II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby 
a podpora hospodářského rozvoje 

OpatUení PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost 
PodopatUení SCLLD II.2.1g): VytváUení nových pracovních míst, snižování lokální 
nezaměstnanosti 
 

Vazba na specifické cíle IROP 

Prioritní osa 4, Tematický cíl řd 

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

SC 2.2 Sociální podnikání 
 

 



Popis a cíl opatření 
K Uešení nepUíznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených osob pUispívá rozvoj sociálního podnikání, které je jedním z vhodných 
nástrojů aktivního začleňování, ale zatím není plně využíván jeho potenciál. Proto je 
potUeba podpoUit rozvoj, rozšiUování kapacit a inovativní Uešení ve stávajících 
sociálních podnicích.  
Cílem podopatUení 1.1l) je vytváUení podmínek pro rozvoj a rozšíUení kapacity 
sociálního podniku, pro vznik nových pracovních míst a zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce. 
Odůvodnění: Kapitola: 3.3 Ekonomická aktivita obyvatel 
                      Podkapitola 3.3.3 Trh práce 
                                          3.3.6.3 Sociální podnikání 
                                          3.3.6.4 Sociální znevýhodnění a vyloučení 
                       Kapitola 3.5 Analýza problémů a potUeb 
                       Podkapitola 3.5.2 Sociální znevýhodnění a vyloučení 

i. Ekonomika 
ii. Zaměstnanost 

Důvodem opatUení je podpora sociálního podnikání jako prostUedku k zaměstnávání 
osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a jejich integrace 
na trh práce.  
 

Zdůvodnění potřeb 

Na základě analýzy v území byla zjištěna potUeba cíleně podporovat skupiny 
obyvatel, které jsou ohrožené sociálním vyloučením z důvodu svého fyzického 
zdravotního nebo mentálního hendikepu. K zajištění integrace takto znevýhodněných 
osob do majoritní společnosti je plánována podpora sociálního podniku.  Sociální 
podnik pUispívá k Uešení nepUíznivé situace sociálně vyloučených a sociálním 
vyloučením ohrožených osob, ke kterým patUí zejména osoby s nízkou kvalifikací, 
osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, 
absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména 
Romové. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteUí by 
se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a pUispívá ke snižování nezaměstnanosti. 
Sociální podnik tedy pUispívá k podpoUe sociálního začleňování a minimálně 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet 
z cílových skupin. 
 

Typy projektů  

Rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměUením na jeho rekonstrukci, 
rozšiUování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin 
na trhu práce.  
Sociální podnik musí zaměstnávat min. 30% osob z cílových skupin a vždy musí 
v sociálním podniku realizací projektu vzrůst počet zaměstnaných osob z cílových 
skupin. PUi rekonstrukci a nákupu zaUízení a vybavení musí být zohledněny specifické 
potUeby cílových skupin, napU. bezbariérové úpravy prostor, zázemí 
pro znevýhodněné zaměstnance. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská 
aktivita nebo dojde rozšíUení nabízených produktů a služeb.  



Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zUízení pracovních míst 
pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících 
a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověUovat a rozvíjet koncept 
a principy sociálního podnikání 
Nelze podpoUit sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby. Nebude možné 
podpoUit projekty zaměUené na komerční turistická zaUízení, jako jsou volnočasová 
zaUízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zaUízení. 
 

Vazba na ostatní Opatření/Fiche CLLD 

OPZ OpatUení 1 Tešení lokální nezaměstnanosti 
OPZ OpatUení 2 Podpora sociálního začleňování a sociálních služeb v souladu 
se zákonem č. 10Ř/2006 Sb. 
OPZ OpatUení 4 RozšiUování dalších činností v rámci sociálního začleňování 
nad rámec/mimo režim zákona č. 10Ř/2006 Sb. 
PRV Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 

Příjemci dotace 
Osoby samostatně výdělečně činné; malé a stUední podniky; Kraje; obce; dobrovolné 
svazky obcí; organizace zUizované nebo zakládané kraji; organizace zUizované nebo 
zakládané obcemi; organizace zUizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; 
církve; církevní organizace. 
Typy pUíjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit.  
 
 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve Výzvě MAS. 
 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
 

Kvalifikované a měUitelné indikátory 

  

 

Monitorovací indikátory výstupu 

 

číslo  Výchozí stav Cílový stav Měrná jednotka 

10000 Počet podniků pobírajících podporu 0 1 podniky 

10102 Počet podniků pobírajících granty 0 1 podniky 

10300 Soukromé investice odpovídající 
veUejné podpoUe podniků (granty) 

0 1 692,36 EUR 



10400 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných podnicích 

0 1 FTE 

 10403 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných podnicích se 
zaměUením na znevýhodněné 
skupiny 

0 1 FTE 

 
 Monitorovací indikátory výsledku    

číslo  Výchozí stav Cílový stav Měrná jednotka 

10411 
 

Míra nezaměstnanosti osob s 
nejnižším vzděláním 

28,5 

 

22 

 

% 

 
 
 
 
Opatření 4: Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 
Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 

 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 
Opatření PO SCLLD II.5.1: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 
PodopatUení SCLLD II.5.1a): Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, 
laboratoUí, dílen a pozemků pro výuku pUírodovědných a technických oborů 
a pro výuku technických a Uemeslných dovedností PodopatUení SCLLD II.5.1c): 
Rozvoj vnitUní konektivity škol a školských zaUízení v učebnách, laboratoUích 
a dílnách a pUipojení k internetu 

PodopatUení SCLLD II.5.1e): Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 
PodopatUení SCLLD II.5.1f): Doplňující zeleň v okolí budovy a na budovách, 
napU. zelené zdi a stUechy a zahrady 

 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby 
a podpora hospodářského rozvoje 

OpatUení PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost       
PodopatUení SCLLD II.2.1g): VytváUení nových pracovních míst, snižování lokální 
nezaměstnanosti v obcích napU. zaměstnáváním v sociálních podnicích a u dalších 
lokálních zaměstnavatelů 

 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.3: Konkurenceschopný, dostupný a bezpečný region 

OpatUení PO SCLLD II.3.1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  



PodopatUení SCLLD II.3.1a): Výstavby a rekonstrukce cyklotras a cyklostezek 
za účelem dopravy do zaměstnání, škol a za službami 

 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.4: Zkvalitnění služeb, občanské vybavenosti a podmínek 
života pro obyvatele regionu 

OpatUení PO SCLLD II.4.1: Kvalitní občanská vybavenost a služby  
PodopatUení SCLLD II.4.1c): Posilování dopravní obslužnosti obcí 
 

Vazba na specifické cíle IROP 

Prioritní osa 4, Tematický cíl řd 

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

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Popis a cíl opatření 
Cílem opatUení jsou investice do výstavby, stavebních úprav a poUízení vybavení 
vzdělávacích zaUízení škol, školských zaUízení a dalších zaUízení podílejících 
se na realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí 
v oblasti technických a Uemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů 
o pUírodovědné a technické obory, v oblasti výuky cizích jazyků a digitálních 
technologií. OpatUení má za cíl zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového 
vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání dospělých. PodpoUena budou 
vzdělávací zaUízení, která umožní zlepšit kvalitu výuky. Cílem je prostUednictvím 
kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný pUístup ke vzdělání a k získání 
klíčových kompetencí definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 1Ř. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení 
(2006/ř62/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Cíle bude dosaženo 
podporou investic do výstavby, stavebních úprav a poUízení vybavení za účelem 
zajištění rovného pUístupu ke kvalitnímu vzdělání a s důrazem na rozvoj klíčových 
kompetencí. 
PodopatUení II.5.1 a), c), e) a f) směUuje ke zvýšení dostupnosti a kvality 
pUedškolního, školního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. 
Odůvodnění: Kapitola: 3.3 Ekonomická aktivita obyvatel 
                      Podkapitola 3.3.6 Občanská vybavenost 
                                          3.3.6.1 Školství 
Kapitola 3.5 Analýza problémů a potUeb 

Podkapitola 3.5.Ř Život v obcích  
                             Vzdělávání, školství 
Důvodem opatUení je podpora zvyšování kvality všech forem vzdělávání ve školách 
a školských zaUízeních. 
 

 



Zdůvodnění potřeb 

V průběhu komunitního projednávání bylo identifikováno nedostatečné vybavení 
odborných učeben popUípadě jejich úplná absence pro kvalitní výuku v oblasti 
klíčových aktivit. Z jednání v rámci komunitního projednávání vyplynulo 
i nedostatečné pokrytí území aktivitami pro neformální, zájmové a celoživotní 
vzdělávání.  
 

Typy projektů 

Rozvoj vzdělávací infrastruktury v oblasti základního, stUedního a vyššího odborného 
školství  výstavba, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace učeben a poUízení 

vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: 
v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a Uemeslných 
oborů, pUírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 
(rekonstrukce odborných učeben, laboratoUí, dílen a pozemků včetně vybavení 
pomůckami)  infrastruktura na podporu inkluzívního vzdělávání - rekonstrukce a stavební 
úpravy s cílem vytvoUení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potUebami a tím umožnit jejich integraci mezi vrstevníky ve všech 
typech školských zaUízení včetně poUízení potUebného vybavení 
(bezbariérovost)  venkovní učebny k enviromentální výchově, rozvoj vnitUní konektivity 
v prostorách škol a školských zaUízení a pUipojení k internetu s vazbou 
na klíčovou kompetenci Člověk a pUíroda (pUírodopis) a Člověk a svět práce 
(pěstební činnosti v rámci pracovní výchovy). 

Rozvoj vzdělávací infrastruktury v oblasti zájmového, neformálního vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání  výstavba, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace učeben a poUízení 

vybavení pro zajištění rozvoje dětí, žáků i dospělých v následujících klíčových 
kompetencích: v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických 
a Uemeslných oborů, pUírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi; jako součást projektu na vybavení počítačové učebny 
lze koupit i specializovaný software, vybavení pro zajištění rozvoje dětí, žáků 
a dospělých v klíčových kompetencích bez stavebních zásahů  infrastruktura na podporu inkluzívního vzdělávání - rekonstrukce a stavební 
úpravy s cílem vytvoUení podmínek pro vzdělávání dětí, žáků a dospělých 
se speciálními vzdělávacími potUebami a tím jejich integrace do pUedškolního 
vzdělávání včetně poUízení potUebného vybavení (bezbariérovost) 

Doplňkové aktivity - bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
napU. zelené zdi a stUechy a zahrady. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy 
infrastruktury pro pUedškolní zaUízení mohou být úpravy venkovního prostranství 
(napU. zeleň, herní prvky). 
Součástí úprav budov a nákup zaUízení musí být zajištění bezbariérovosti. 
Nelze podpoUit:  

 infrastrukturu pro pUedškolní vzdělávání.  



 Výstavbu nové budovy, pUístavbu nebo rekonstrukci stávající budovy, která by 
vedla pouze k rozšíUení kapacity základní školy bez pUímé vazby na klíčové 
kompetence  

 

Vazba na ostatní Opatření/Fiche CLLD 

IROP OpatUení 1 Bezpečná doprava 

PRV Fiche 3 Lesnická a zemědělská infrastruktura 

PRV Fiche 5 Posílení rekreační funkce lesa 

OPZ OpatUení 1 Tešení lokální nezaměstnanosti 
OPZ OpatUení 5 Podpora prorodinných opatUení obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni 
 

 Příjemci dotace 

školy a školská zaUízení v oblasti pUedškolního, základního a stUedního vzdělávání 
a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; 
Kraje; obce; organizace zUizované nebo zakládané kraji; organizace zUizované nebo 
zakládané obcemi; obcí; církve; církevní organizace; Nestátní neziskové organizace; 
organizační složky státu; pUíspěvkové organizace organizačních složek státu. 
Typy pUíjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit.  
 
 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve Výzvě MAS. 
 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

 

Kvalifikované a měUitelné indikátory 

 Monitorovací indikátory výstupu 

Číslo 

 

 Výchozí stav Cílový stav Měrná jednotka 

  50000 Počet podpoUených vzdělávacích 
zaUízení 

0 5 zaUízení 

  50001 Kapacita podporovaných zaUízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zaUízení 

0 200 osoby 

 
 
 
 
 



 Monitorovací indikátory výsledku 

 

Číslo  Výchozí stav Cílový stav Měrná jednotka 

50030 

 

Podíl osob opouštějících 
vzdělávací systém 

5,4 5 % 

50020 

 

Počet tUíletých dětí umístěných 
v pUedškolních zaUízeních 

77,3 

 

90,5 

 

% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


