Programový rámec IROP
Programový rámec IROP je tvořen 3 opatřeními ze specifického cíle IROP 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu. Jsou navržena taková opatření, která pomáhají naplňovat specifické cíle 1.2, 1.3, 2.4 IROPu.
Nevyužity jsou tedy SC 1.1 (podpora jen pro kraje), SC 2.1, SC 2.2 a SC 2.3 (bez záměrů z regionu MAS),
2.5 (potencionální žadatelé budou uplatňovat individuálními žádostmi), SC 3.1 (žádná z památek v území
MAS není na indikativním seznamu), SC 3.2 (nejsou žádné záměry z území) a SC 3.3 (podle sdělení útvaru
územního plánování neuvažují s žádnou územní studií pro ORP a podpora pro územní plány obcí bude
získávána u kraje). Důvody vynechání podpory pro některé cíle jsou též uvedeny v tab. č. 54.
Výběr indikátorů do opatření byl proveden podle vydaných seznamů. Výchozí a cílové hodnoty byly
stanoveny buď z celostátně publikovaných údajů, nebo v případě lokálních hodnot, určeny odborným
odhadem vycházející z parametrů plánovaných aktivit, či srovnáním s nastavenými cílovými hodnotami v
příslušných specifických cílech IROP.
Rozdělení alokovaných prostředků na vytvořená opatření je postaveno na těchto principech:
Každé z opatření bude implementováno výzvami MAS s tím, že skutečné čerpání podpory bude
zpravidla přecházet maximálně do dalších dvou let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory,
počet výzev u jednotlivých opatření bude usměrňován tak, aby došlo k naplnění finančního plánu,
resp. bude přistoupeno ke schválení nové úpravy tohoto plánu formou změny SCLLD MAS Svitava,
- výzvy bude MAS vyhlašovat tak, aby ke konci roku 2018 mohlo být z celkové alokace konečnými
žadateli čerpáno alespoň 27,17 %,
- dotační prostředky rozepisované mezi jednotlivá opatření vycházejí ze znalosti míry podpory ze
způsobilých výdajů projektů, tj. převážně dotační podpora ve výši 95 % a spoluúčast příjemců 5 % ze
způsobilých výdajů,
- finanční plán na jednotlivá opatření vychází s předpokládané alokace IROP pro MAS Svitava, tj. pro
období 2014 až 2020 ve výši 41,552 mil. Kč a byl veřejně projednán a následně i na návrh Rady schválen
Valnou hromadou MAS. Finanční plán je pak sestaven v Příloze č. 1, když zde uvedené částky jsou do
příslušných roků uvažovány v tom případě, že žádosti o poskytnutí dotací budou ze strany příjemců
uplatněny do října daného roku.
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Tabulka 54 – Provázanost SC IROP s programovým rámcem IROP v SCLLD MAS Svitava
Specifický cíl IROP

Opatření programového
rámce IROP v SCLLD

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Zdůvodnění nezařazení článků
do programového rámce

IROP 1
IROP 2

X

Opatření bylo zrušeno. Žadatelé
odstoupili od svých původních
projektových záměrů v tomto
opatření. Další projektové záměry
nebyly
v průběhu průzkumu
absorpční kapacity v území MAS
zjištěny.

X

Opatření bylo zrušeno. Žadatelé
odstoupili od svých původních
projektových záměrů v tomto
opatření. Další projektové záměry
nebyly
v průběhu průzkumu
absorpční kapacity v území MAS
zjištěny.

X

Na základě posouzení absorpční
kapacity v území a pro daný cíl
nedostatečně vysoké alokace
MAS nebudou aktivity v tomto
článku podporovány

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví

IROP 3

X

Projektové
záměry
žadatelů
z území MAS nejsou v souladu
s Indikativními
seznamy
kulturních památek. Aktivity
v tomto
článku
nebudou
podporovány

X

Na základě vyjádření orgánu
územního
plánu
ORP
a
nepřípustnosti
podpory
pro
územní plány jednotlivých obcí
nebudou aktivity v tomto článku
podporovány

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje
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Tabulka 55 - Programový rámec IROP
Operační
Opatření
program

Specifický cíl OP

Oblast 2: Kvalita a podmínky života obyvatel
Specifický cíl 2.1 Zkvalitnit úroveň služeb na venkově
Opatření 2.1.3 Rozvoj škol

IROP

SC 2.4

IROP

SC 1.2

IROP

SC 1.3

Specifický cíl 2.3 Zlepšit stav technické a dopravní
infrastruktury ve venkovském prostoru
Opatření 2.3.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury, řešení
dopravní bezpečnosti a plynulosti dopravy v obcích
Specifický cíl 2.4 Prevence bezpečnosti života v obcích
Opatření 2.4.1 Podpora bezpečnosti obyvatel, technika k řešení
rizik a katastrof
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Tabulka 56 – IROP 1
Opatření programového rámce
Název opatření
Vazba na specifický cíl IROP

Vazba na cíle SCLLD

Popis a cíl opatření SCLLD

IROP 1
IROP 1 - Bezpečná doprava
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
Strategický cíl 2 Kvalitní a spokojený život v území
Specifický cíl 2.3 Zlepšit stav technické a dopravní infrastruktury ve venkovském prostoru
Opatření 2.3.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury, řešení dopravní bezpečnosti a plynulosti dopravy v obcích – hlavní
opatření
Uvnitř obcí a měst půjde z hlediska bezpečnosti o zlepšování stavu komunikací pro pěší a cyklisty, zřizováním budováním
dopravně bezpečnostních prvků. Cílem je podpořit záměry zaměřené na vytvoření cyklistických pruhů a cyklotras ke
zjednosměrnění souběžných ulic., bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení
komunikací pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo orientací, rekonstrukci a modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic
I., II., a III. třídy a místních komunikací, vybudování mobiliáře v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu, doplňková
výsadba zeleně. Cílem opatření je také zajištění bezpečnějšího šetrnějšího způsobu přepravy, než je automobilová doprava
(cyklostezky, pěší stezky apod.).
Dořešit chybějící úseky cyklostezek pro vytvoření nové trasy (cyklokoridor č. 24) v rámci celostátní sítě spojující
v severojižním směru Pardubický a Jihomoravský kraj. Vybudovat
nové cyklostezky nebo rekonstruovat stávající
cyklostezky v rámci území MAS pro dojížďku do škol a zaměstnání, zlepšení dostupnosti mezi obcemi i rekreaci místních
obyvatel a souvisejícího zázemí (zejména trasy Svitavy-Vendolí, Vendolí – Květná, Radiměř – Vendolí a další). Strategie
vychází z ustanovení národní Cyklostrategie, že odpovědnost za budování cyklistické infrastruktury mají obce, města,
mikroregiony a místní akční skupiny. Ke zvýšení bezpečnosti cyklistů provést potřebná technická opatření, zejména při
křížení tras s intenzivním silničním provozem a prověřovat dostatečnost značení tras cyklostezek. Výsadba zeleně kolem
cyklostezek.
Pozn.: Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Výstavba, modernizace a rekonstrukce se nebude plošně
vztahovat na veškeré chodníky, ale pouze na ty, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné.)
Budování cyklotras a cyklostezek je možné pouze ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami.
Vazba na analytickou část SCLLD:
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S10, S19, S22, W14, W18, W21)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb – Doprava, Občanská vybavenost, Zaměstnanost, podnikání, výroba
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Typy projektů

Příjemci podpory

• 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
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
přizpůsobení komunikací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
• Stezky, dopravně bezpečnostních prvky
• Bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací
• Výstavba a rekonstrukce cyklotras, cyklistických pruhů, včetně doprovodné infrastruktury (stojany a úschovny kol,
odpočívadla, dopravní značení, apod.) a to ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami
• Modernizace a výstavba bezbariérových prvků s vazbou na veřejnou hromadnou dopravu
• Přizpůsobení komunikací pro handicapované osoby
• Výstavba a rekonstrukce cyklostezek, včetně doprovodné infrastruktury (stojany a úschovny kol, odpočívadla, dopravní
značení, apod.) a to ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami
• Technická opatření při křížení cyklotras s úseky se zvýšeným dopravním provozem (např. nadjezdy, podjezdy, objížďky,
apod.)
• Doplňková výsadba zeleně
Některé typy projektů nebyly do tohoto opatření zahrnuty, jelikož nebyly v průběhu zjišťování potřeb v území MAS
evidovány patřičné projektové záměry nebo nebyl projeven zájem realizovat projekt přes CLLD.
Obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo DSO
Odůvodnění omezení typu příjemců: Na základě analýzy potřeb území byl omezen výčet typů některých příjemců,

kteří nejsou zahrnuti do typů projektů a u nichž nebyly evidovány žádné projektové záměry.
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií
Výsledky

Indikátor výstupu:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Indikátory, včetně jejich hodnot byly stanoveny na základě doporučení programového dokumentu IROP pro daný specifický
cíl a také podle potřeb, které byly zjištěny v rámci územního průzkumu MAS a jsou zahrnuty v zásobníku projektů.
Orientační průměrná cena indikátoru výstupu za jednotku byla zjištěna na základě absorpční kapacity území MAS.
Finanční hodnoty indikátorů vychází z cen obvyklých v regionu a ze zkušeností předcházejících realizovaných projektů
MAS nemůže vyloučit změnu zásobníkových projektů v průběhu let (do roku 2020) ani vznik nových potřeb v území MAS.
Číslo
Název indikátoru
75001
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
76401
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
76100
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
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76200
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
76310*
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
75120*
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
*Výsledkové indikátory naplňují indikátory celého IROP
Indikátor výsledku:

Tabulka 57 – IROP 2
Opatření programového rámce
Název opatření
Vazba na specifický cíl IROP
Vazba na cíle SCLLD
Popis a cíl opatření SCLLD

IROP 2
IROP 2 - Bezpečnost v území MAS
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Strategický cíl 2 Kvalitní a spokojený život v území
Specifický cíl 2.4Prevence bezpečnosti života v obcích
Opatření 2.4.1 Podpora bezpečnosti obyvatel, technika k řešení rizik a katastrof – hlavní opatření
Opatření přispívá k posilování prevence a ochrany před přírodními katastrofami, v souvislosti se změnami klimatu. Cílem
opatření je zajištění potřebného vybavení a modernizace techniky základních složek IZS, včetně zkvalitnění zázemí (stanic)
pro složky IZS. Podporovány budou především jednotky SDH obcí kategorie II a III.
Exponované území ORP Svitavy spadá podle dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení
se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ a také podle přílohy č. 5 Programového dokumentu IROP do
území, které je dotčené zvýšeným rizikem z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu. ORP Svitavy může žádat o
podporu a rámci rizika „SUCHO“.

Typy projektů

Vazba na analytickou část SCLLD:
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (W20, W22)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb – Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
• Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům:
 Stavební úpravy stanice základní složky IZS JPO II a JPO III (výstavba nových garážových prostor s cílem řádného
garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zjištění kontinuální připravenosti techniky a
prostředků k nasazení,
 Pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice
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Příjemci podpory

Některé typy projektů nebyly do tohoto opatření zahrnuty, jelikož nebyly v průběhu zjišťování potřeb v území MAS
evidovány patřičné projektové záměry nebo nebyl projeven zájem realizovat projekt přes CLLD.
- HZS kraje
- Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (dle § 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky SDH kategorie II.
a III., které získaly souhlasné stanovisko HZS ČR kraje
Odůvodnění omezení typu příjemců: Na základě analýzy potřeb území byl omezen výčet typů některých příjemců,

kteří nejsou zahrnuti do typů projektů a u nichž nebyly evidovány žádné projektové záměry.
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií
Výsledky

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

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Indikátory, včetně jejich hodnot byly stanoveny na základě doporučení programového dokumentu IROP pro daný specifický
cíl a také podle potřeb, které byly zjištěny v rámci územního průzkumu MAS a jsou zahrnuty v zásobníku projektů.
Orientační průměrná cena indikátoru výstupu za jednotku byla zjištěna na základě absorpční kapacity území MAS.
Finanční hodnoty indikátorů vychází z cen obvyklých v regionu a ze zkušeností předcházejících realizovaných projektů
MAS nemůže vyloučit změnu zásobníkových projektů v průběhu let (do roku 2020) ani vznik nových potřeb v území MAS.
Číslo
Název indikátoru
Indikátor výstupu:
57501
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS
Indikátor výsledku:
57520*
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS
*Výsledkové indikátory naplňují indikátory celého IROP
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Tabulka 58 – IROP 3
Opatření programového rámce
Název opatření
Vazba na specifický cíl IROP

Vazba na cíle SCLLD
Popis a cíl opatření SCLLD

IROP 3
IROP 3 - Podpora vzdělávání
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
Strategický cíl 2 Kvalitní a spokojený život v území
Specifický cíl 2.1 Zkvalitnit úroveň služeb na venkově
Opatření 2.1.3 Rozvoj škol – hlavní opatření
Cílem tohoto opatření je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní, střední, vyšší odborné, zájmové a
neformální vzdělávání, podpora sociální inkluze, zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a vyšší uplatnění
absolventů škol na trhu práce, včetně snížení nezaměstnanosti v regionu.
Podporovány budou stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na
budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Typy projektů

Vazba na analytickou část SCLLD:
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S15, W7)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb – Vzdělávání a školství
• Infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách:
 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
▪ v oblastech komunikace v cizích jazycích,
▪ v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
▪ ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.),
 Pořízení kompenzačních pomůcek (nelze pořídit v rámci samostatného projektu, potřebnost musí být odůvodněna ve
studii proveditelnosti)
 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
 Doplňkové aktivity (nákup pozemků max. do 10% způsobilých výdajů projektu, úprava venkovního prostranství,
projektová dokumentace, studie)
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• Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže:
 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního
vzdělávání:
▪ v oblastech komunikace v cizích jazycích,
▪ v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
▪ ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
• Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání:
 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
▪ v oblastech komunikace v cizích jazycích,
▪ v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
▪ ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.),
 Pořízení kompenzačních pomůcek (nelze pořídit v rámci samostatného projektu, potřebnost musí být odůvodněna ve
studii proveditelnosti)
 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
 Doplňkové aktivity (nákup pozemků max. do 10% způsobilých výdajů projektu, úprava venkovního prostranství,
projektová dokumentace, studie)

Příjemci podpory

Některé typy projektů nebyly do tohoto opatření zahrnuty, jelikož nebyly v průběhu zjišťování potřeb v území MAS
evidovány patřičné projektové záměry nebo nebyl projeven zájem realizovat projekt přes CLLD.
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- 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
- organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
Odůvodnění omezení typu příjemců: Na základě analýzy potřeb území byl omezen výčet typů některých příjemců,

kteří nejsou zahrnuti do typů projektů a u nichž nebyly evidovány žádné projektové záměry.
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
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Indikátory, včetně jejich hodnot byly stanoveny na základě doporučení programového dokumentu IROP pro daný specifický
cíl a také podle potřeb, které byly zjištěny v rámci územního průzkumu MAS a jsou zahrnuty v zásobníku projektů.
Orientační průměrná cena indikátoru výstupu za jednotku byla zjištěna na základě absorpční kapacity území MAS.
Finanční hodnoty indikátorů vychází z cen obvyklých v regionu a ze zkušeností předcházejících realizovaných projektů
MAS nemůže vyloučit změnu zásobníkových projektů v průběhu let (do roku 2020) ani vznik nových potřeb v území MAS.
Číslo
Název indikátoru
Indikátor výstupu:
50001
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
50000
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Indikátor výsledku:
50030*
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
*Výsledkové indikátory naplňují indikátory celého IROP
Výsledky
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