
 

   

 
 

Výčet změn, včetně popisu, programového rámce IROP: 

Specifický cíl - 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  

• Zrušení aktivity výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doprovodné infrastruktury 

• Zrušeny indikátory 7 61 00 Délka nově budovaných cyklostezek a cyklotras, 7 63 10 Podíl 
cyklistiky na přepravních výkonech  
 

1.1.Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst 

• Zrušení celého opatření včetně dotčených indikátorů 
 

Specifický cíl - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

• Změna v Popis opatření včetně cíle opatření – zrušeno budování komunitního centra…. 

• Změna v typy projektů - celý text typů projektů změněn 

• Dle požadavků přílohy č. 3 Akceptačního dopisu zrušena aktivita deinstitucionalizace 

sociálních služeb.  

• Specifický cíl – 2.2 Popis opatření včetně cíle opatření dle požadavků přílohy č. 3 

Akceptačního dopisu zrušena závorka s textem kavárna, cukrárna, bistro aj. 

Specifický cíl - 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

• Zrušení celého opatření, včetně dotčených indikátorů 

 

 

Revize č. 3 programového rámce: 07. června 2019 

 

 

  



 

 

 

3.4.1. Programové rámce 

V této kapitole jsou popsány programové rámce tří operačních programů, s jejichž pomocí 

bude MAS spolufinancovat část své SCLLD: programový rámec Integrovaného regionálního 

operačního programu a programový rámec Programu rozvoje venkova a programový rámec 

operačního programu zaměstnanost.  

 

3.4.1.1. Integrovaný regionální operační program 

Přepokládaná opatření IROP budou podporována ze specifického cíle 4.1 – Komunitně 
vedený místní rozvoj.  

Název specifického cíle 2.2. Investice do komunikací a bezpečnosti 

 Název opatření 2.2.1.A. Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
4.1. Komunitně vedený místní rozvoj 

Popis opatření včetně 
cíle opatření  

Popis: Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky 
pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou 
přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy 
na lidské zdraví.  
Cíle: Zlepšení podmínek pro rozvoj udržitelné dopravy v regionu MAS – 
podpora nemotorové dopravy, zvyšování bezpečnosti a eliminace 
negativních jevů souvisejících s dopravou. 

 
 

Typy projektů 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; 
parkovací systémy, zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a 
pěší dopravy; výstavba cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury; 
zavádění a modernizace informačních, řídících, platebních apod. systémů pro 
veřejnou dopravu (telematika) 
Příklady možných projektů MAS: 

- Doprava – zvýšení bezpečnosti 
- Bezbariérové zastávky 
- Cyklostezky, cyklotrasa  
- Rekonstrukce přechodů a osvětlení v souvislosti přizpůsobení osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Typy projektů 

výstavba cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury –– 
tato aktivita změnou SCLLD, schválené 5.2.2019 PV se daná aktivita 
nebude z důvodu nepotřebnosti (žádného zájmu o tuto aktivitu) 
dále realizovat. Tato změna byla komunitně projednána.  

Příklady možných projektů MAS: 
- Cyklostezky, cyklotrasa  



 

 
 

Příjemci podpory  

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, kraji a 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 zajištující dopravní obslužnost (stát,  
kraje, obce, 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).  

  

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Bude nastavena ve výzvě MAS 

  
 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo 7 52 01  

Název 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné 
dopravě 

 
  

 

Indikátor výstupů    

Číslo  7 64 01  

Název Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  7 40 01 

Název Počet vytvořených parkovacích míst 

  

Indikátor výstupů    

Číslo  7 50 01 

Název Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  7 61 00  

Název Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

k. 5.2.2019 PV schvaluje zrušení této aktivity tudíž vynulování indikátorů 7 61 00 v MS2014+ a v tabulce 
g) indikátory 

Indikátor výsledku    

Číslo 7 63 10 

Název Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

k. 5.2.2019 PV schvaluje zrušení této aktivity tudíž vynulování indikátorů 7 63 10 v MS2014+ a v tabulce 
g) indikátory 

Indikátor výsledku    



 

Číslo 7 51 20  

Název Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě  
 

 

  

  

  

 
 
 

 

Název specifického cíle 4.1.Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb 

Název opatření 4.1.1.A. Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  
4.1. Komunitně vedený místní rozvoj 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Popis: V oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je potřeba 
dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi jako jsou terénní a ambulantní 
služby, sociální bydlení dostupné všem domácnostem v bytové nouzi aj. 
Cíle: Zefektivnit a zlepšit dostupnost sociálních a dalších služeb, které 
podporují sociální inkluzi vymezených cílových skupin na území MAS. 
Budování komunitního centra, ve kterém se setkávají členové komunity, za 
účel realizace sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, s cílem zlepšit 
sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. - zrušení vyplývá 
z přílohy č. 3 akceptačního dopisu s datem změny 28.2.2019 

 
 

Typy projektů 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu; zlepšování infrastruktury pro sociální služby; 
rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce; Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociálních služeb, podpora sociálního bydlení - - úprava vyplývá z přílohy č. 
3 akceptačního dopisu s datem změny 28.2.2019 
Příklady možných projektů MAS: 
- Rozvoj sociálních služeb 
- Sociální bydlení  

 
 

Příjemci podpory 

Sociální služby – nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, 
příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace 
zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolným svazkem obcí, církev, církevní organizace. 
Sociální bydlení – obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní 
organizace. 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě 

 
 



 

Indikátor výstupů    

Číslo  5 53 01  

Název Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
 

 

Indikátor výstupů    

Číslo  5 54 01  

Název Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

  

Indikátor výstupu   

Číslo  5 54 02 

Název Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

  

Indikátor výsledku    

Číslo  6 75 10  

Název Kapacita služeb a sociální práce 

  

Indikátor výsledku    

Číslo  5 53 20  

Název Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 
 

 

Indikátor výsledku    

Číslo  5 53 10  

Název  Nárůst kapacity sociálních bytů 
 

 

 
 

 
 

Název specifického cíle 1.1.Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst 

Název opatření 1.1.2.A. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 
4.1. Komunitně vedený místní rozvoj 

Popis opatření 

toto opatření změnou SCLLD, schválené 24.5.2019 PV se dané 
opatření nebude z důvodu nepotřebnosti (žádného zájmu o toto 
opatření) dále realizovat. Tato změna byla komunitně projednána, 
bylo provedeno vynulování indikátorů v tabulce g) a v MS2014+ 

 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Popis: Osoby ohrožené sociálním vyloučení se hůře dostávají na trh práce a 
do podnikatelského prostředí. Sociální podniky jsou řešením zaměstnávání 
těchto osob – vytváření nových pracovních míst.  
Cíl: Podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků jako nástroje k řešení 
sociálních, popř. environmentálních problémů na území MAS 

 
 



 

Typy projektů 

Založení nového sociálního podniku vč. realizace nutných investic; 
rekonstrukce sociálních podniků – investice do rozšiřování kapacit, 
ekonomické výkonnosti, přizpůsobení aktuálním potřebám apod.; aktivity 
vedoucí k dalšímu rozvoji, kvantitativnímu i kvalitativnímu růstu sociálního 
podniku; aktivity sociálních podniků vedoucí k zaměstnávání osob ze 
znevýhodněných skupin; zakládání a rozvoj tzv. environmentálních sociálních 
podniků; aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání  
Příklad možného projektu MAS:  
Gastro podnikání – zaměřené na drobné provozovny slouží k integraci 
sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. 
(kavárna, cukrárna, bistro aj.) – zrušení vyplývá z přílohy č. 3 akceptačního 
dopisu s datem změny 28.2.2019 

 
 

Příjemci podpory 
Osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, obce, kraje, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí 
a jejich organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Bude nastavena ve výzvě MAS 

   

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  1 04 03  

Název 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

k. 24.5.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 

Indikátor výstupů    

Číslo  1 04 00  

Název Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

k. 24.5.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 
  
Indikátor výstupů    

Číslo  1 00 00  

Název Počet podniků pobírajících podporu 

k. 24.5.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory  
Indikátor výstupů   

Číslo  1 01 02  

Název Počet podniků pobírajících granty 

k. 24.5.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 
 
 
 



 

Indikátor výstupů   

Číslo  1 01 05 

Název Počet nových podniků, které dostávají podporu 

k. 24.5.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 

Indikátor výstupů   

Číslo  1 03 00  

Název Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

k. 24.5.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 

Indikátor výsledku    

Číslo  1 04 11 

Název Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

k. 24.5.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 

  

  

  

Název specifického cíle 3.1.Investice do kapacit a kvalita škol všech stupňů 

Název opatření 3.1.2.A Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
4.1. Komunitně vedený místní rozvoj 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Popis: Podpora investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za 
účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a důrazem na 
rozvoj klíčových kompetencí žáků. 
Cíl: Zvýšení potenciálu subjektů vzdělávací infrastruktury poskytovat kvalitní 
vzdělání v potřebném rozsahu a s důrazem na zvyšování 
konkurenceschopnosti absolventů vzdělávání na území MAS 

 
 

Typy projektů 

Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně rozšiřování kapacit 
(podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a  mateřských škol); 
investice do infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách a 
celoživotní vzdělávání ve stanovených klíčových kompetencích: v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, o v oblasti technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi; rozvoj 
infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže  
Příklad možných projektů MAS 

- Přístavby tříd ZŠ 
- Vybavení odborných učeben ZŠ 

Rozšíření a úpravy MŠ  
 

 

Příjemci podpory 

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 
základní a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející 
se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje a jimi zřizované organizace, obce a 
jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církev, církevní 



 

organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních 
složek státu. 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Bude nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  5 00 01 

Název Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 
 

 

Indikátor výstupů    

Číslo  5 00 00  

Název Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

  

 

  

Indikátor výsledku    

Číslo  5 00 30  

Název Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém   
 

 

Indikátor výsledku    

Číslo  5 00 20  

Název Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

  

Indikátor výsledku  

Číslo  5 01 20 

Název Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

  

Název specifického cíle 5.3. Oprava památek a historicky cenných objektů 

Název opatření 5.3.1.A. Revitalizace památkových objektů 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví 
4.1. Komunitně vedený místní rozvoj 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Popis: zachovat, ochránit a rozvíjet potencionál kulturního dědictví a využít ho 
k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální 
zaměstnanost a konkurenceschopnost. 
Cíl: Ochrana klíčových objektů a prvků kulturního a přírodního dědictví na 
území MAS; další rozvoj těchto prvků a objektů vč. zlepšování jejich 
prezentace 

 
 

Typy projektů 
Revitalizace souboru vybraných památek; podpora zpřístupnění památek; 
podpora zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a 
jejich zpřístupnění.  



 

Příklady možných projektů MAS: 
- restaurování soch státního zámku Náměšť nad Oslavou 

    

Příjemci podpory 
Vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření 
(dle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. 

    

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

bude nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  9 05 01  

Název Počet revitalizovaných památkových objektů 
 

 

Indikátor výsledku    

Číslo  9 10 10  

Název 
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za 
vstupné 

   

Indikátor výsledku   

Číslo  9 10 05  

Název 
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních 
památek a atrakcí. 

 

Název specifického cíle 4.2.Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy 

Název opatření 4.2.3.A. Podpora územního a rozvojového plánování 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
4.1. Komunitně vedený místní rozvoj 

Popis opatření 

toto opatření změnou SCLLD, schválené 5.2.2019 PV se dané 
opatření nebude z důvodu nepotřebnosti (žádného zájmu o toto 
opatření) dále realizovat. Tato změna byla komunitně projednána, 
bylo provedeno vynulování indikátorů v tabulce g) a v MS2014+ 

 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Popis: Dokumenty územního rozvoje vytváří předpoklady pro výstavbu, 
zajišťují udržitelný rozvoj území a koordinaci veřejných a soukromých zájmů.  
Cíl: Zlepšení kvality územního plánování a koncepčního řešení územního 
rozvoje v regionu MAS 

  

Typy projektů 

 Pořízení územních plánů; tvorba regulačních plánů, nenahrazujících územní 
rozhodnutí; pořízení územních studií zaměřených na veřejnou technickou 
infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství 
a řešení krajiny 
Příklad možných projektů MAS: 

- Realizace protipovodňových opatření  

  



 

Příjemci podpory 
Obce s rozšířenou působností (podpora pořízení a zpracování územních plánů 
a regulačních plánů je směřována na obce s rozšířenou působností, v případě 
územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností).  

  

Minimální a maximální 
výš způsobilých výdajů  

Bude nastavena ve výzvě MAS 

  

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS 

  

  

Indikátor výstupů    

Číslo  9 02 03 

Název Počet  územních studií-krajina 

k. 5.2.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 03 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 

Indikátor výstupů    

Číslo 9 02 00 

Název Počet územních plánů, regulačních plánů, územních studií 

k. 5.2.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 00 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory 

Indikátor výsledku    

Číslo  9 02 10  

Název Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií  

k. 5.2.2019 PV schvaluje zrušení tohoto opatření tudíž vynulování indikátorů 9 02 10 v MS2014+ a 
v tabulce g) indikátory  

  

  

 


