
Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) může být realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa podporuje aktivity ze specifického cíle 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze specifických cílů:  

 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  

 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení 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 (nevybráno) 

 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 pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (nevybráno) 

 

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 

ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, umožňuje podpořit prostřednictvím 

SCLLD projekty konečných žadatelů. 

Problematika, kterou řeší IROP, souvisí prakticky se všemi identifikovanými klíčovými oblastmi 

rozvoje území MAS Havlíčkův kraj. Opatření pro oblast zdravotnictví a územní studie nebyla 

vytvořena z důvodu malé poptávky po této oblasti z území místní akční skupiny. 

 

Na základě potřeb a problémů v území byly vybrány následující Opatření, která se váží na tyto 

Specifické cíle IROP. 

 

Tabulka č. 44 (SCLLD) Opatření pro Integrovaný regionální operační program pro MAS Havlíčkův kraj 

 Název opatření Specifické cíle IROP 

1. 
Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti 
udržitelných forem dopravy 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

2. 
Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik                 
a katastrof 

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik                    
a katastrof 

3. Podpora sociálních služeb 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí                       
k sociální inkluzi 

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

5. 
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury                
pro vzdělávání a celoživotní učení 

6. Obnova kulturních památek 
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany                
a rozvoje kulturního dědictví 



Identifikace Opatření č. 1 

Název 

opatření 
1. Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy 

Specifický cíl 

strategie: 
SC 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu 

SC 2.5 Zvýšit bezpečnost v obcích 

SC 4.2 Chránit přírodu a přírodní bohatství 
Název 

opatření/př. 

podopatření 

strategie 

SC 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu 

O 2.4.3 Výstavba cyklostezek, cyklotras a singletracků  

 

SC 2.5 Zvýšit bezpečnost v obcích 

O 2.5.2 Budování a rekonstrukce zastávek a terminálů veřejné dopravy 

O 2.5.3 Budování přechodů pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost dopravy 

 

SC 4.2 Chránit přírodu a přírodní bohatství 

O 4.2.1 Omezení zdrojů znečištění (investice do obnovitelných zdrojů apod.) 

 

Vazba na 

specifický cíl 

IROP 

Prioritní osa č. 4, Investiční priorita 9 d, Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 

a aktivizace místního potenciálu, Specifický cíl IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy (SCLLD str. 47 – 52 IROP) 

Popis 

opatření 

včetně cíle 

opatření 

Hlavní problémy/potřeby vyplývající z analytické části strategie pro dané 

opatření: 

• Vysoké dopravní zatížení komunikací a nedostatek parkovacích míst v obcích 

• Neexistující dopravní obslužnost o víkendech některých obcí 

• Nenávaznost dopravních spojů 

• Nevyhovující stav zastávek a terminálů 

• Nedostatek bezpečnostních prvků v obcích (přechody, chodníky apod.) a dopravně 

nebezpečná místa 

• Dlouhá vyjížďka za prací a špatná dopravní obslužnost 

• Obtížná dostupnost úřadů a některých základních služeb pro občany bez vlastního 

automobilu 

• Špatná dostupnost zdravotní péče pro občany s pohybovými problémy a bez vlastního 

automobilu 

• Klimatické změny (globální oteplování apod.) 

 

Hlavním cílem tohoto opatření je vytvoření funkčních, bezpečných, efektivních                    

a ekonomických podmínek pro přemisťování osob v regionu, které nejsou v rozporu 

s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižují zátěž na životní prostředí a eliminují 

negativní vlivy na lidské zdraví.  

 

Cílem opatření je tedy snížit využívání automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších 

způsobů přepravy, jakými jsou doprava hromadná, cyklistická či pěší. Jeden 

z významných negativních prvků v území je vysoké dopravní zatížení řady komunikací 

a s tím spojená imisní zátěž a zvýšená dopravní nebezpečnost pro řidiče i samotné 

chodce v obcích. Cílem je podpora hromadné dopravy v regionu, která zvyšuje 

efektivitu dopravních výkonů v osobní dopravě (šetří náklady a čas cestujících), ale 

zvýší i dostupnost regionu obyvatelům, kteří nemají svůj vlastní automobil. Cílem je 

zajistit dobře dostupný region jak po dopravních komunikacích, tak s využitím 

ostatních dopravních prostředků.  



 

Cílem je tedy budování a rekonstrukce infrastruktury pro hromadnou dopravu ve vazbě 

na další systémy dopravy a urychlit tak dopravu do zaměstnání, za službami a škol. 

 

Analytická část: 2.1.7 Doprava (SCLLD str. 90 – 97) 

 

Díky vysoké intenzitě dopravy na komunikacích se zvyšuje i intenzita dopravy 

v samotných obcích v regionu. Z tohoto důvodu je cílem opatření zvýšit bezpečnost              

a komfort chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu a to prostřednictvím 

budování a rekonstrukce cyklostezek, cyklotras, chodníků, přechodů pro chodce, 

bezbariérovosti chodníků a osvětlením přechodů, výstavbou autobusových terminálů, 

bezbariérového přístupu autobusových zastávek a dalších prvků). Cílem je posílení 

bezpečnosti chodců, cyklistů a osob využívající prostředky hromadné dopravy při cestě 

do škol, do zaměstnání a za službami.  

 

Analytická část: 2.1.7 Doprava (SCLLD str. 90 – 97), 2.1.5 Cestovní ruch (SCLLD 

str. 70 – 87) 

 

Cílem opatření je také pozitivně působit na životní prostředí a soustředit se na jeho 

neustálé zlepšování nejen podporou cyklistů a pěších, ale i pořízením nízkoemisního či 

bezemisního vozidla využívající alternativní zdroje paliv pro veřejné služby k přepravě 

cestujících. Propojení měst a obcí. Součástí dopravní infrastruktury všech druhů 

dopravy je kvalitní a dostatečné vybavení technologiemi ITS, zvyšující pohodlí                    

a bezpečnost dopravy. Z tohoto důvodu je cílem opatření i pořízení nízkoemisního či 

bezemisního vozidla do regionu, ale i implementace inteligentních dopravních systémů 

a dopravní telematiky pro MHD a veřejnou dopravu a zlepšení informačního                      

a odbavovacího systému cestujících v regionu.  

 

Analytická část: 2.1.8 Životní prostředí (SCLLD str. 97 – 107) 

 

 

Typy 

projektů 
 Terminály 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných 

parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou 

dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu 

na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální 

automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných 

systémů B+R. 

Doplňková aktivita – zeleň v okolí terminálů, budov a na budovách. 

 

Příklady aktivit: výstavba autobusového terminálu  

  

 Telematika 

Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních 

systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo 

modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních systémů 

řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a platebních 

systémů pro veřejnou dopravu. 

 

 



Příklady aktivit: implementace inteligentních dopravních systémů a dopravní 

telematiky pro MHD a veřejnou dopravu (preference na křižovatka, hladký 

průjezd vozidle MHD, informační systém pro cestující přestupních uzlech, 

odbavovací systém, informační systém pro cestující, komunikační systém               

s dispečinkem 

 

 Bezpečnost 

Podporovány budou projekty vedoucí k vyšší bezpečnosti dopravy (silniční, 

železniční, cyklistická, pěší). 

 

Příklady aktivit: řešení bezpečného přecházení silnice, odstranění dopravně 

nebezpečných míst v obci, stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, 

výstavba) chodníků, výstavba nových bezbariérových chodníků, autobusová 

zastávka – ostrůvek - vybudování, výstavba a modernizace přechodu pro 

chodce na horním konci obce (zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ ze 

spádových obcí) 

 

 Nízkoemisní a bezemisní vozidla  

Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje 

paliv. Vozidla zohledňují specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou 

možností pohybu a orientace. 

Podporují se projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku 

veřejné služby. 

 

Příklady aktivit: nákup bezemisního vozidla 

 

 Cyklodoprava 

Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených                            

a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená 

automobilová doprava. 

 

Příklady aktivit: výstavba cyklostezky, propojení obcí cyklostezkami, 

vybudování cyklochodníku, osvětlení cyklostezky, odpočívadla a dopravní 

značení (C8 - cyklistická stezka, C9 - stezka pro chodce a cyklisty se 

společným provozem a C10 - stezka pro chodce a cyklisty s odděleným 

provozem) 

 

Příjemci 

podpory 
obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 

svazky obcí; provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.,  

o drahách; dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb.,                      

o silniční dopravě; subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8                       

odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě 

cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách  

v přepravě cestujících 

 

Typy příjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých 

aktivit. 



Minimální               

a maximální 

výše 

způsobilých 

výdajů 

 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Indikátory 

výstupů 

ID Název 

75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů                  

ve veřejné dopravě 

74001 Počet vytvořených parkovacích míst 

70401 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

76401  Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Indikátory 

výsledků 
ID Název 

75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 

dopravě 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Principy                 

pro určení 

preferenčních 

kritérií 

 

Preferenční kritéria budou nastavena až ve výzvě MAS. 

 

 

Identifikace Opatření č. 2 

Název 

opatření 
2. Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof 

Specifický cíl 

strategie 
SC 2.5 Zvýšit bezpečnost v obcích 

Název 

opatření/popř. 

podopatření 

strategie 

SC 2.5 Zvýšit bezpečnost v obcích 

O 2.5.4 Podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů 

 

Vazba na 

specifický cíl 

IROP 

Prioritní osa č. 4, Investiční priorita 9 d, Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu, Specifický cíl IROP 1.3 Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (SCLLD str. 53 – 58 IROP) 

Popis opatření 

včetně cíle 

opatření 

Hlavní problémy/potřeby vyplývající z analytické části strategie                                

pro dané opatření: 

• Špatný technický stav budov a prostor občanské vybavenosti 

• Klimatické změny (globální oteplování apod.) 

 

Cílem opatření je podpora složek integrovaného záchranného systému a zvýšení 

jejich připravenosti v krizových situacích v regionu. V souvislosti s probíhající 

klimatickou změnou, je třeba zajistit patřičné zázemí, vybavení, ale i zvýšení úrovně 

jednotek SDH II. a III. stupně, které jsou zařazeny do IZS. ORP Hlinsko, ORP 

Havlíčkův Brod, ORP Chotěboř a ORP Žďár nad Sázavou, ve kterých leží území 

MAS nebo částečně zasahuje, je na seznamu exponovaných území Příloha č. 5  



Programového dokumentu IROP a taktéž v souladu s dokumentem „Zajištění 

adekvátní 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 nových rizikům v období 2014-

2020“. Cílem je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku                             

a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika zejména v důsledku změn klimatu, 

sesuvů půdy, rozsáhlých požárů či mimořádných událostí, což je důležitý 

předpoklad pro rozvoj konkurenceschopnosti v území MAS. 

 

Analytická část: 2.1.10 Bezpečnost (SCLLD str. 109 – 115) 

 

Typy projektů  Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám 

klimatu a novým rizikům 

 stavební úpravy stanice základní složky IZS, pořízení potřebného 

vybavení a technologií (výstavba garážových prostor – řádné 

uložení techniky, pořízení elektrocentrály)  

 vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na 

místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS 

k mimořádné události (realizace stavby, vybavení, úprava vnějších 

prostor) 

 Posílení vybavení základních složek IZS (pro potřeby odstraňování 

následků změn klimatu a novým rizikům – jde o speciální dopravní 

prostředky a vybavení pro nouzové přežití) 

 nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy (ORP Hlinsko, 

ORP Havlíčkův Brod, ORP Chotěboř, ORP Žďár nad Sázavou) 

 orkány a větrné smrště (ORP Hlinsko, ORP Havlíčkův Brod, ORP 

Chotěboř, ORP Žďár nad Sázavou) 

 extrémní sucho (ORP Hlinsko, ORP Havlíčkův Brod, ORP 

Chotěboř) 

 havárie spojené s únikem nebezpečných látek (ORP Havlíčkův 

Brod, ORP Žďár nad Sázavou) 

 

 

Příjemci 

podpory 
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb.,                       

o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO kategorie II a III 

(podle přílohy zákona o požární ochraně);  

 

obce, které zřizují JPO II a III působící v městech a obcích uvedených v příloze 

SCLLD MAS Havlíčkův kraj: Příloze č. 20 Přehled JPO 

Minimální                

a maximální 

výše způsob. 

výdajů 

 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Indikátory 

výstupů 
ID Název 

57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám 

IZS 

57001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Indikátory 

výsledků 
ID Název 

57520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností 

složek IZS 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/13558a83-4f53-4857-b3db-3c8b84cb6814/Zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-v02.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/13558a83-4f53-4857-b3db-3c8b84cb6814/Zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-v02.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/13558a83-4f53-4857-b3db-3c8b84cb6814/Zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-v02.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/13558a83-4f53-4857-b3db-3c8b84cb6814/Zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-v02.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/13558a83-4f53-4857-b3db-3c8b84cb6814/Zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-v02.pdf?ext=.pdf


Principy pro 

určení 

preferenčních 

kritérií 

 

Preferenční kritéria budou nastavena až ve výzvě MAS. 

 

Identifikace Opatření č. 3 

Název opatření 3. Podpora sociálních služeb 

Specifický cíl 

strategie 
SC 3.1 Zvýšit dostupnost a úroveň sociálních a zdravotních služeb 

Název 

opatření/popř. 

podopatření 

strategie 

SC 3.1 Zvýšit dostupnost a úroveň sociálních a zdravotních služeb 

O 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce domů s pečovatelskou službou, sociálních 

bytů, ordinací lékařů a ostatních zařízení pro sociální integraci 

Vazba na specifický 

cíl IROP 
Prioritní osa č. 4, Investiční priorita 9 d, Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu, Specifický cíl IROP 2.1 Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (SCLLD str. 63-69 

IROP) 

Popis opatření 

včetně cíle opatření 
Hlavní problémy/potřeby vyplývající z analytické části strategie            

pro dané opatření: 

 

• Nedostatek prostor a špatný technický stav stávajících zázemí pro 

spolkovou, kulturní a sportovní činnost 

• Špatný technický stav budov a prostor občanské vybavenosti 

• Malá nabídka možností vzdělávání a volnočasových aktivit pro dospělé                    

a seniory 

• Špatná dostupnost zdravotní péče pro občany s pohybovými problémy a bez 

vlastního automobilu 

• Špatné pokrytí základních služeb denní potřeby (obchod s potravinami, 

lékárna, pošta apod.) 

• Nerovnoměrné pokrytí sociálními službami (DPS, terénní služby apod.) 

• Nízké povědomí občanů o sociálních službách a jejich nedůvěra/neochota                 

k poskytovatelům těchto služeb, nízký počet sociálních bytů 

• Zvyšující se nároky na prevenci sociálně patologických jevů 

• Sociální terénní péče zajišťována nekvalifikovanými pracovníky 

 

Cílem opatření je podpora a rozvoj sociálních služeb, boj proti sociálnímu 

vyloučení a chudobě na území MAS Havlíčkův kraj – prevence před sociální 

inkluzí. Z tohoto opatření budou podporovány investice pro dostupnost                   

a rozvoj sociálních služeb, zázemí pro ambulantní sociální služby, podpora 

rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování            

a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Rozvoj a zvýšení dostupnosti 

sociálních služeb potřebným obyvatelům regionu a rozvoj jejich infra-

struktury. 

Podpořit rozvoj komunitních center a oblast sociálního bydlení. Cílem 

opatření je tedy zvýšení dostupnosti a kvality služeb vedoucích k sociální 

inkluzi. 
 

Analytická část: 2.1.3 Občanská vybavenost a služby (SCLLD str. 35 – 57) 



 

Nelze podpořit – kulturní centra, prostory pro komerční zábavu, aktivity 

zaměřené výhradně na skupinu seniorů - domovy pro seniory, pečovatelské 

služby pro seniory.   

Typy projektů  Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zázemí pro 

terénní služby, včetně vybavení, zdravotně sociální pomoc ve 

vyloučené lokalitě, ambulantní sociální služby, terapeutická dílna, 

kontaktní centra, azylové domy) – sociální služby budou poskytovány 

v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

(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 – ne pro masovou zábavu) 

 Sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor 

a jejich přestavba pro sociálního bydlení a pořízení nezbytného 

základního vybavení, nákup parcel pro stavbu), doplňková aktivita 

(zeleň v okolí budov a na budovách, hřiště a parky do realizovaných 

projektů) 
 

Příjemci podpory a) pro sociální služby: 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 

b) pro sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, 

církevní organizace 

Minimální                         

a maximální výše 

způsobilých výdajů 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Indikátory výstupů 

 
ID Název 

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Indikátory výsledků ID Název 

67510 Kapacita služeb a sociální péče 

55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů 

Principy pro určení 

preferenčních 

kritérií 

 

Preferenční kritéria budou nastavena až ve výzvě MAS. 

 

 

 

 

 



Identifikace Opatření č. 4 

Název opatření 4. Podpora sociálního podnikání 

Specifický cíl 

strategie 
SC 1.1 Zlepšit podmínky pro zaměstnanost především znevýhodněných 

obyvatel 

Název 

opatření/popř. 

podopatření 

strategie 

SC 1.1 Zlepšit podmínky pro zaměstnanost především znevýhodněných 

obyvatel 

O 1.1.1 Podpora sociálního podnikání 

PO 1.1.1.1 Vznik a modernizace sociálních podniků 

 

Vazba na 

specifický cíl 

IROP 

Prioritní osa č. 4, Investiční priorita 9 d, Specifický cíl 4.1Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu, Specifický cíl IROP 2.2 Vznik nových 

a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

(SCLLD str. 71 - 76 IROP) 

Popis opatření 

včetně cíle 

opatření 

Hlavní problémy/potřeby vyplývající z analytické části strategie                    

pro dané opatření: 

 

• Nízké zastoupení sociálního podnikání 

• Nízká aktivita spolupráce 

 

Cílem opatření je podpora vzniku a rozvoj sociálních podniků na území MAS 

Havlíčkův kraj. Cílem je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně – integra-

čního potenciálu, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby                       

a specifika osob znevýhodněných na trhu práce při jejich začleňování na trh práce 

a zohledňující potřeby a možnosti v daném území. Jedná se tedy o aktivity, které 

umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením 

vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.  

 

Analytická část: 2.1.3 Občanská vybavenost a služby (SCLLD str. 40 – 48), 

2.1.4 Ekonomika a trh práce (SCLLD str. 67) 

 

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele; 

pouze rozšíření společnosti; vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze 

znevýhodněných cílových skupin; min. 30% zaměstnanců z cílových skupin; 

zisk pro rozvoj podniku; místní potřeby, místní zdroje, environmentální 

aspekty). 

Typy projektů  Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků  

 Vznik nového sociálního podniku  

 Rozšíření kapacity podniku  
 

Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání - Osoba 

samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň 

splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová 

podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb. 

 

Příklady aktivit: Nákup objektů, zařízení, pořízení vybavení, stavební úpravy, 

které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, tvorba pracovních míst 
 

 



Příjemci 

podpory 
osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, kraje, organizace 

zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 

svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých 

výdajů 

 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Indikátory 

výstupů 
ID Název 

10000 Počet podniků pobírajících podporu 

10102 Počet podniků pobírajících granty 

10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků 

(granty) 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

10403 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné skupiny 

Indikátory 

výsledků 
ID Název 

10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Principy pro 

určení 

preferenčních 

kritérií 

 

Preferenční kritéria budou nastavena až ve výzvě MAS. 

 

Identifikace Opatření č. 5 

Název opatření 5. Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 

Specifický cíl 

strategie 
SC 2.1 Rozvíjet a podporovat školní a předškolní zařízení 

SC 3.2 Podporovat mimoškolní aktivity 

Název 

opatření/popř. 

podopatření 

strategie 

SC 2.1 Rozvíjet a podporovat školní a předškolní zařízení 

O 2.1.1 Rekonstrukce škol a předškolních zařízení 

O 2.1.2 Zkvalitnění výuky a služeb škol a předškolních zařízení 

 

SC 3.2 Podporovat mimoškolní aktivity 

O 3.2.1 Rozvoj mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel 

 

Vazba na specifický 

cíl IROP 
Prioritní osa č. 4, Investiční priorita 9 d, Specifický cíl 4.1Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu, Specifického cíle IROP 2.4 Zvýšení 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (SCLLD 

str. 85 - 92 IROP) 

Popis opatření 

včetně cíle opatření 
Hlavní problémy/potřeby vyplývající z analytické části strategie                         

pro dané opatření: 

 

 Špatný technický stav budov a prostor občanské vybavenosti 

 Nedostatečná a neodpovídající vybavenost mateřských, základních                    

a středních škol 

 Nedostatečná kapacita v mateřských školách 

 Úbytek žáků na základních, středních a vyšších odborných školách 



 Malá nabídka možností vzdělávání a volnočasových aktivit pro dospělé               

a seniory 

 Nedostatek kvalifikované pracovní síly 

 Nízká aktivita spolupráce 

 

Cílem opatření je podpora předškolního vzdělávání, odborného vzdělávání na 

základních školách a dalších institucích věnujících se neformálnímu vzdělávání 

mládeže. Podpora celoživotního vzdělávání ve vazbě na lepší postavení na trhu 

práce. Rozvoj školství, jeho zachování a kvalita je základním předpokladem pro 

rozvoj obcí. Cílem je prostřednictvím zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury 

zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností všem 

věkovým kategoriím obyvatelstva. Cílem je tedy dostupné kvalitní formy 

vzdělávání v regionu, které svou úrovní služeb a vybavení splňují požadavky 

obyvatelstva v regionu a vytvoří vhodné podmínky pro spolupráci napříč 

předškolními zařízeními, školami a dalšími subjekty napříč regionem.   

 

Analytická část: 2.1.3 Občanská vybavenost a služby (SCLLD str. 35 – 40) 

 

Typy projektů Předškolní vzdělávání (podpora MŠ): stavby, stavební úpravy, pořízení 

vybavení - u projektů předškolního vzdělávání musí jít vždy o navýšení kapacity 

(Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní 

zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)); 

prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení 

vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro 

zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám, zapojení 

rodičů na trh práce. 

Rozšíření kapacity musí být odůvodněné (vazba na demografický vývoj, atp.). Je 

nutné zohlednit udržitelnost projektu (5 let), kdy musí objekt sloužit k účelu 

projektu. 

 

Základní vzdělávání v základních školách: stavební úpravy, pořízení vybavení 

v klíčových kompetencích (přírodní vědy: matematické, geologické, geografické, 

chemické, biologické, fyzikální, informatika, komunikace v cizích jazycích, 

technické a řemeslné obory, schopnost práce s digitálními technologiemi), 

sociální inkluze – stavební úpravy budov a učeben, poradenských pracovišť, 

pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a vybavení SVP)  
 

Rozšíření kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na 

území SO ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (možné pouze v území ORP, 

kde se nachází sociálně vyloučená lokalita – na území MAS se tedy jedná pouze 

o ORP Žďár nad Sázavou, ORP Havlíčkův Brod a ORP Chotěboř). 
 

Zájmové, neformální vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání: stavební 

úpravy, pořízení vybavení v klíčových kompetencích (přírodní vědy: 

matematické, geologické, geografické, chemické, biologické, fyzikální, 

informatika, komunikace v cizích jazycích technické a řemeslné obory); stavební 

úpravy učebny, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro 

účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky                    

na regionálním trhu práce).  

Doplňkově lze podpořit zeleň v okolí budov a na budovách. 

 



Příjemci podpory školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, 

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 

 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Indikátory výstupů ID Název 

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Indikátory 

výsledků 
ID Název 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Principy pro určení 

preferenčních 

kritérií 

 

Preferenční kritéria budou nastavena až ve výzvě MAS. 

 

 

Identifikace Opatření č. 6 

Název opatření 6. Obnova kulturních památek  

Specifický cíl 

strategie 
SC 4.3 Obnovit a zachovat kulturní a přírodní památky a venkovský vzhled 

obcí 
Název 

opatření/popř. 

podopatření 

strategie 

SC 4.3 Obnovit a zachovat kulturní a přírodní památky a venkovský vzhled 

obcí 

O 4.3.1 Oprava a péče o kulturní a přírodní památky 

 

Vazba                     

na specifický 

cíl IROP 

Prioritní osa č. 4, Investiční priorita 9 d, Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu, Specifický cíl IROP 3.1 Zefektivnění 

prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (str. 102 - 107  IROP) 

Popis opatření 

včetně cíle 

opatření 

Hlavní problémy/potřeby vyplývající z analytické části strategie pro dané 

opatření: 

 Nedostatečné investice na uchování a obnovu kulturních památek (státních                      

a místního významu) 

 Nevyhovují stav kulturních a historických památek 

Území MAS Havlíčkův kraj je bohaté na kulturní a přírodní památky. Pro území 

MAS Havlíčkův kraj je velice významná památka UNESCO - Poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře, který byl v roce 1994 zapsán do seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V regionu se také nachází významná 

národní kulturní památka (NKP) a to Památník Karla Havlíčka Borovského (rodný 

dům). Cílem je revitalizace a zatraktivnění památek na seznamu Národních 

kulturních památek na indikativním seznamu, opatření, která povedou ke 

zpřístupnění, zabezpečení a plnohodnotnému využití těchto památek a jejich okolí. 

Seznamy NKP a kandidátů na NKP platí k 1. 1. 2014.  

 

Analytická část: 2.1.5 Cestovní ruch (SCLLD str. 70 – 87) 



Typy projektů • revitalizace souboru vybraných památek - revitalizace a zpřístupnění 

památek UNESCO a NKP vč. památek evidovaných v indikativních 

seznamech UNESCO a NKP (zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 

odstraňování přístupových bariér, restaurování památek, rekonstrukce 

stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, 

obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba 

nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí) 

Příjemci 

podpory 
vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru 

nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 

Minimální                   

a maximální 

výše 

způsobilých 

výdajů 

 

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě. 

Indikátory 

výstupů 

 

 

ID Název 

Revitalizace 

vybraných 

památek 

 

90501 Počet revitalizovaných památkových objektů 

91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních 

a přírodních památek a atrakcí 

  90601 Počet revitalizací přírodního dědictví 

90801 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření 

Indikátory 

výsledků 
ID Název 

Revitalizace 

vybraných 

památek 

91010 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí 

zpřístupněných za vstupné 

Principy                   

pro určení 

preferenčních 

kritérií 

 

Preferenční kritéria budou nastavena až ve výzvě MAS. 

 


