
 

INTEGROVANÝ 
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

– Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Fiche 1 –   BEZPEČNOST DOPRAVY 
A CYKLODOPRAVA

• Bezbariérový přístup zastávek • Zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé • Přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, apod. • Výstavba 
a modernizace cyklostezek stavebně upravených a dopravně zna-
čených s vyloučenou automobilovou dopravou • Cyklistické pruhy 
na komunikacích • Víceúčelové pruhy • Dobudování doprovodné 
infrastruktury (stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, dopravní 
značení) • Doplňkově lze zařadit zeleň
Pouze cyklotrasy a cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami!

Fiche 2 –  HASIČI – (pro obce zřizující jednotky PO II., III. stupně)

A)  Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům – Stavební úpravy stanice 
základní složky ISZ ve stávající dislokaci • Výstavba garáží pro 
řádné uložení techniky • Pořízení potřebného vybavení a techniky 
(elektrocentrála pro nouzový provoz stanice) • Vybudování stani-
ce základní složky ISZ změnou její dislokace pro zajištění přijatel-
né reakční doby pro efektivní nasazení složky ISZ (stavba, vybave-
ní, úprava vnějších prostor)

B)  Posílení vybavení základních složek IZS – Pro potřeby odstraňo-
-vání následků změn klimatu (sněhové srážky, námrazy, orkány, větr-
né smrště, extrémní sucha, havárie s únikem nebezpečných látek)

Fiche 3 –  SOCIÁLNÍ INTEGRACE
A)  Komunitní péče – Výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících 

zařízení pro poskytování komunitní péče – i pobytová zařízení 
• Nákup domu či bytu, jeho úprava • Vybavení typu běžné domác-
nosti vč. prostoru pro pracovníky služby • Terapeutické dílny

B)  Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – Vybu-
dování zázemí pro terénní služby včetně zařízení • Zdravotně 
sociální pomoc ve vyloučených lokalitách • Ambulantní sociální 
služby (terapeutické dílny, kontaktní centra) • Pobytové sociální 
služby – azylové domy 

C)  Rozvoj infrastruktury komunitních center – Stavba • Stavební 
úpravy • Vybavení • Venkovní prostranství pro vytvoření prostoru 
pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením
Ne pro masovou zábavu.

D)  Sociální bydlení – Pořízení bytů, domů 4-6 bytových jednotek 
a nebytových prostor pro přestavbu na sociální bydlení, nákup 
parcel pro stavbu • Základní vybavení bez dalšího nábytku.
Pro dlouhodobé, prostorově nesegregované bydlení. 

E)  Doplňková aktivita – Zeleň v okolí a na budovách, hřiště a parky 
do realizovaných projektů. 

Fiche 4 –  SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Sociální podniky – Nákup, výstavba, rekonstrukce a vybavení 
• Vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných 
cílových skupin (z cílových skupin min. 30 % zaměstnanců). 
Nelze fi nancovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní 
výdaje žadatele, pouze rozšíření společnosti. Zisk pro rozvoj 
podniku. Místní potřeby, místní zdroje, environmentální aspekty.

Fiche 5 –  VZDĚLÁVÁNÍ
A)  Předškolní vzdělávání (péče pro děti do 3 let, dětské skupiny, 

mateřské školy – Stavba • Stavební úpravy • Vybavení • Kom-
penzační pomůcky pro dostatečnou kapacitu kvalitní a cenově 
dostupné péče s prokazatelným územním nedostatkem těchto 
míst • Venkovní prostranství a herní prvky.
Ohled k rovnému přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučených 
osob. Zapojení rodičů na trh práce. 

B)  ZŠ – Stavební úpravy • Vybavení (cizí jazyky, technické, řemeslné 
obory, přírodní vědy, digitální technologie) • Podpora sociální in-
kluze – stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských 
pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP

C)  SŠ a VOŠ – Stavební úpravy a pořízení vybavení (cizí jazyky, tech-
nické a řemeslné obory, přírodní vědy, IT technologie) • Podpora 
sociální inkluze – stavební úpravy budov a učeben, školních pora-
denských pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP) 

D)  Celoživotní vzdělávání – Stavební úpravy a pořízení vybavení 
(cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, IT techno-
logie) •  Rekvalifi kační kurzy a další aktivity v zájmu lepšího uplat-
nění na trhu práce • Stavební úpravy učebny • Vybavení

E)  Zájmové a neformální vzdělávání mládeže – Stavební úpravy 
a pořízení vybavení (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, 
přírodní vědy, digitální technologie) 

F)  Doplňkové aktivity – Zeleň v okolí a na budovách (střechy, zahrady)

Investice pod CLLD max.: 95 % EFRR + 5 % příjemce

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP  |   FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč
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Fiche 1  BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA

Specifický cíl strategie 2.1 Dostatečná dopravní dostupnost a vysoká bezpečnost dopravy;

Název opatření SCLLD
2.1.A Dopravní dostupnost a obslužnost 
2.1.B Bezpečnost v dopravě

Vazba na specifický cíl 
IROP 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na rekonstrukci, výstavbu nebo opravy chodníků, stezek pro pěší, 
budování stezek pro cyklisty, realizaci bezpečnostních dopravních prvků, přechodů pro 
chodce apod. s cílem zajistit, bezpečný a dostupný region MAS Hradecký venkov.

Typy projektů

Bezpečnost dopravy:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 
komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 
včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Cyklodoprava:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek 
pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením 
C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných 
pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s do-
pravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol 
a za službami.

Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic 
a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramo-
vých koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, 
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, 
úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.  Doplňkově lze do projektu zařadit 
zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou 
být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Příjemci podpory

• obce
• dobrovolné svazky obcí 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

Výše způsobilých výdajů Min. 200 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Principy  
preferenčních kritérií

• funkční celek
• bezpečnost účastníků dopravy
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost

Výsledky 

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+ název indikátoru

7 63 10  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+ název indikátoru

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

7 62 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) 
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Fiche 2  HASIČI

Specifický cíl strategie 1.1 Dostatečná občanská vybavenost a sociální integrace obyvatel.

Název opatření SCLLD 1.1.C Další občanská vybavenost

Vazba na specifický cíl 
IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na zajištění  připravenosti území na mimořádné události  
na venkově a zajištění bezpečnosti včetně spolupráce všech složek integrovaného 
záchranného systému v rámci řešení krizových situací – rozšíření a modernizace 
hasičských zbrojnic a jejich zázemí, vybavení jednotek SDH technikou a věcnými 
prostředky na řešení konkrétních rizik.

Typy projektů

Přístavby, rekonstrukce a modernizace objektů hasičských zbrojnic.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
• odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
• výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
• výkon činností spojených s extrémním suchem;
• výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek

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) 

Výše způsobilých výdajů Min. 200 000,-   /  Max. 2 500 000,-

Principy  
preferenčních kritérií

• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• funkční celek 
• využití stávajících budov

Výsledky 

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+ název indikátoru

5 75 20  Počet exponovaných území s nedostatečnou  
připraveností složek IZS

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+ název indikátoru

5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů  
sloužících složkám IZS 

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 
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Fiche 3  SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Specifický cíl strategie  1.1 Dostatečná občanská vybavenost a sociální integrace obyvatel

Název opatření SCLLD 1.1.A  Sociální oblast

Vazba na specifický cíl 
IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu sociálních služeb na venkově s důrazem na život 
v přirozeném prostředí, podpora sociální integrace, rekonstrukce nebo výstavby 
objektů komunitních center. 

Typy projektů

• infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
•  podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování 

a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
• sociální bydlení 

Příjemci podpory

Typy příjemců – 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 

Typy příjemců – sociální bydlení 
• obce 
• nestátní neziskové organizace 
• církve 
• církevní organizace

Výše způsobilých výdajů Min. 200 000,-   /  Max. 5 000 000,-

Principy  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• využití stávajících budov

Výsledky 

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+ název indikátoru

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+ název indikátoru

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

5 51 01 Počet podpořených polyfunkčních komunitních center 
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Fiche 4  SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Specifický cíl strategie 3.1 Dobré podmínky pro místní podnikatele a tvorbu pracovních míst. 

Název opatření SCLLD 3.1.B Tvorba pracovních míst

Vazba na specifický cíl 
IROP

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního pod-
nikání

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na vznik nového sociálního podniku s cíle vytvořit pracovní 
místo pro osoby z cílových skupin. Nově vzniklý sociální podnik svými aktivitami 
rozšíří nabídku produktů a služeb, může zavádět nové technologie výroby, rozšiřo-
vat prostorové kapacity podniku, apod.

Typy projektů

•  výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků  
– vznik nového sociálního podniku 
– rozšíření kapacity podniku 
– aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání

Příjemci podpory

•  osoby samostatně výdělečné činné 
• malé a střední podniky 
• obce 
• 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 

Výše způsobilých výdajů Min. 200 000,-   /  Max. 2 000 000,-

Principy  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• vliv na životní prostředí
• nová pracovní místa
• využití stávajících budov

Výsledky 

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+ název indikátoru

1 04 11  Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+ název indikátoru

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu  



Fiche 5  VZDĚLÁVÁNÍ

Specifický cíl strategie 1.1 Dostatečná občanská vybavenost a sociální integrace obyvatel.

Název opatření SCLLD 1.1.B Školství a vzdělávání

Vazba na specifický cíl 
IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na udržení kvalitní ho mateřského a základního školství  
na venkově, modernizace a optimalizace sítě místních škol, vzájemné spolupráce 
a rozvoj mimoškolních aktivit. Rozšíření  kapacity a vybavenost MŠ + 1.stupně ŽŠ 
(např. vybavení pro moderní výuku - specializované učebny, interaktivní tabule, 
venkovní zázemí - zahrady, hřiště,…)

Typy projektů

•  podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti  
do 3 let, dětských skupin a mateřských škol 

• podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 
• podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

Příjemci podpory

• zařízení péče o děti do 3 let 
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání 
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
• organizace zřizované nebo zakládané kraji 
• obce 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
• nestátní neziskové organizace 
• církve 
• církevní organizace 

Výše způsobilých výdajů Min. 200 000,-   /  Max. 3 000 000,-

Principy  
preferenčních kritérií

• funkční celek 
• návaznost na jiné projekty 
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území

Výsledky 

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+ název indikátoru

5 00 20  Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+ název indikátoru

5 00 00  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

ALOKACE v Kč

FICHE
výzva  
2016

výzva  
2017

výzva  
2018

výzva  
2019

výzva  
2020

výzva  
2021

výzva  
2022 CELKEM

1
Bezpečnost dopravy 
a cyklodoprava 10 000 000 x x 5 000 000 x x x 15 000 000

2 Hasiči 3 000 000 x x 2 500 000 x x x 5 500 000

3 Sociální integrace  x x  x 9 000 000  x  x  x 9 000 000

4 Sociální podnikání  x x  x 2 000 000 x x x 2 000 000

5 Vzdělávání 7 000 000 x x  4 000 000 x x x 11 000 000

CELKEM 20 000 000 x x 22 500 000 x x x 42 500 000

FINANČNÍ PLÁN A PLÁN VÝZEV 

Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

www.mashradeckyvenkov.cz


