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Základní přehled Fichí MAS-IROP
vazba na OP

Fiche
označení

IROP - SC 1.2

MAS-IROP 01

IROP - SC 1.2

MAS-IROP 02

IROP - SC 2.1

MAS-IROP 03

IROP - SC 2.1

MAS-IROP 04

IROP - SC 2.2

MAS-IROP 05

IROP - SC 2.4

MAS-IROP 06

název
Parkovací systémy a
bezpečnost dopravy
Cyklodoprava
Sociální služby a
komunitní centra infrastruktura
Sociální bydlení
Sociální podniky infrastruktura
Předškolní a základní
vzdělávání

Aktivity dle IROP
Parkovací systémy
Bezpečnost dopravy
Cyklodoprava
Rozvoj sociálních služeb
Rozvoj komunitních center
Sociální bydlení
Sociální podnikání
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Infrastruktura základních škol

Programový rámec MAS-IROP je objemem rezervovaných financí nejrozsáhlejším rámcem
SCLLD MAS Hranicko. Aktéři v území se rozhodli prioritně podpořit oblast cyklodopravy,
předškolního a základního vzdělávání a sociálního bydlení, doplňkově pak oblast bezpečnosti
dopravy, infrastruktury sociálních služeb, komunitních center a sociálních podniků.

Harmonogram Výzev a Finanční alokace v Kč:

Dotační
program
MASIROP

SC OP

Číslování Fichí

SC 1.2

MAS-IROP 01

SC 1.2

MAS-IROP 02

SC 2.1

MAS-IROP 03

SC 2.1

MAS-IROP 04

SC 2.2

MAS-IROP 05

Výzvy dle jednotlivých aktivit
Parkovací systémy
Bezpečnost dopravy
Cyklodoprava
Rozvoj sociálních služeb
Rozvoj komunitních center
Sociální bydlení
Sociální podniky - infrastruktura

2017

2018

2019

2020

Celkem za
období

0
1 922 249
10 992 862
2 700 000
1 204 568

0
0
7 328 574
0
0

0
3 485 248
0
0
0

1 000 000
0
0
0
0

1 000 000
5 407 497
18 321 436
2 700 000
1 204 568

0
0

2 152 519
1 301 523

0
0

2 152 519
0

4 305 037
1 301 523

Infrastruktura předškolního vzdělávání
0
0
1 552 666
0
1 552 666
Infrastruktura základních škol
5 361 273
0
5 000 000
0
10 361 273
Celkem MAS-IROP v Kč
22 180 951 10 782 616
10 037 914 3 152 519
46 154 000
Pozn.: Uvedené částky znamenají objem přidělených dotací koncovým příjemcům ve výši 95% celkové výše způsobilých výdajů, tj. dalších 5% přidá žadatel jako
vlastní spolufinancování.
SC 2.4

MAS-IROP 06
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Podrobný přehled Fichí MAS-IROP

Specifický cíl
SCLLD:

4.2 Odstranění havarijních stavů a zlepšení stavu a bezpečnosti komunikací
4.3 Zvýšení podílu veřejné a nemotorové dopravy

Opatření/Fiche:

MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy

Vazba na
specifický cíl
IROP:

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

Popis opatření:

Typy projektů:

+ obsahová vazba na SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Cestování osobním automobilem je méně efektivní a ekologicky náročnější než pohyb
veřejnou hromadnou dopravou. Pro úspěšný rozvoj hromadné dopravy jsou nutné
rekonstrukce místních zastávek, ve spojení s vybudováním odstavných ploch pro osobní
automobily a jízdní kola. V mnoha obcích se vyskytuje problém znevýhodnění užívání
komunikací lidmi se zdravotním postižením, mnohá místa s koncentrací dopravy a pohybu
chodců pak vykazují rizika pro bezpečnost všech účastníků dopravy. Zlepšováním
bezpečnosti a přístupnosti komunikací, ve spojení s budováním a rekonstrukcemi
zastávek a parkovacích systémů, může být dosaženo zvýšení bezpečnosti, snížení zatížení
životního prostředí i obyvatelstva osobní dopravou a bude rozvíjen systém hromadné
dopravy osob. Typickými podpořenými projekty budou komplexní úpravy nevyhovujících
autobusových zastávek, kdy dojde rekonstrukcí ke zvýšení bezpečnosti a komfortu při
samotném nástupu do autobusu, v jejich nejbližším okolí se pak vybuduje navazující
parkoviště, nejčastěji typu B+R příp. P+R. Budování parkovacích systémů B+R (příp. P+R)
bude podpořeno i jako samostatné projekty (např. u vlakových zastávek, které jsou v
regionu vzdáleny i stovky metrů až několik kilometrů od obcí).
Aktivita „Parkovací systémy“
 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R,
K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu,
Pzn.: je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např.
bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních
systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a
zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní
prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci,
modernizaci nebo výstavbě samostatného parkovacího systému.
Aktivita „Bezpečnost dopravy“
Hlavní aktivity (min. 85% způsobilých výdajů projektu):
Zvyšování bezpečnosti dopravy:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší
k zastávkám veřejné hromadné 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.
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-

Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes
silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na
bezbariérové komunikace pro pěší,
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší
dopravy (bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo
dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
- Místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich
nasvětlení a ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy,
- Nástupiště autobusových, zastávek včetně bezbariérového propojení nástupišť,
Pzn.: je možná kombinace uvedených aktivit,

Příjemci
podpory:
Minimální
a maximální
výše:
Míra dotace:

Principy
preferenčních
kritérií:

Vedlejší aktivity:
- přístřešky a čekárny autobusových zastávek, související volně dostupné pevné
stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola, detekce jejich obsazenosti, lavičky,
osvětlení a informační tabule,
- zálivy autobusových zastávek,
- realizace stavbou vyvolaných investic,
- zpracování projektových dokumentací,
- výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
- provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
- zpracování studie proveditelnosti,
- povinná publicita.
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
95 %
Parkovací systémy
- bude nastaveno před vyhlášením Výzvy
Bezpečnost dopravy
 Vyšší počet bezpečnostních prvků
 Vyšší nehodovost v lokalitě
 Vyšší intenzita dopravy v lokalitě
 Vzdálenost místa realizace od objektů občanské vybavenosti
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Specifický cíl
strategie:

4.3 Zvýšení podílu veřejné a nemotorové dopravy

Opatření/Fiche:

MAS-IROP 02 Cyklodoprava

Vazba na
specifický cíl
IROP:

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

Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci
podpory:
Minimální a
maximální výše:
Míra dotace:
Principy
preferenčních
kritérií:

+ obsahová vazba na SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
V rámci procesu udržitelného rozvoje regionu je vhodné podporovat přepravu osob
do zaměstnání, škol a za službami prostřednictvím cyklodopravy. V území se nachází
množství rizikových silničních úseků, na kterých se střetávají cyklisté s vysoce intenzivní
motorovou dopravou. Výstavba a modernizace cyklostezek povede k většímu využití
dopravy na kolech místo automobilů, tím dojde ke snížení rizika vznik dopravních nehod,
zvýší se bezpečnost provozu, budou sníženy emise a celkově to prospěje
k environmentální udržitelnosti prostředí a zdraví obyvatelstva. Doprovodná
infrastruktura a zeleň při cyklostezkách vzbudí větší zájem u místního obyvatelstva o jejich
využívání.
 výstavba 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,
 výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v
přidruženém prostoru silnic a místních komunikací (s dopravním značením C8a,b,
C9a,b nebo C10a,b), sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a
místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty,
piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro
autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 Doprovodná infrastruktura při výstavbě (např. stojany na kola, úschovny kol,
odpočívadla, dopravní značení)
 Doplňková zeleň při výstavbě (např. zelené pásy, liniová výsadba)
Pozn.: povinnou přílohou projektů bude Karta souladu projektu s principy udržitelné
mobility
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
95 %







Vyšší nehodovost na komunikaci, na níž bude snížen počet cyklistů
Vyšší intenzita dopravy na komunikaci, na níž bude snížen počet cyklistů
Kombinace stezek pro cyklisty a chodce
Kratší doba realizace projektu
Parkovací místa a zařízení pro cyklisty
Napojení cyklostezky na cíl cesty cyklisty
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Specifický cíl
strategie:

2.2 Další rozvoj a údržba zázemí pro spolkovou činnost
3.1 Zlepšování úrovně a rozšíření nabídky potřebných sociálních služeb

Opatření/Fiche:

MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní centra - infrastruktura

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
+ obsahová vazba na SC IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi
V rámci boje proti chudobě a proti sociálnímu vyloučení osob je nutné zvyšovat
dostupnost a kvalitu sociálních služeb stacionárních i ambulantních. Aby se osoby,
již sociálně vyloučené a postižené chudobou nebo takto ohrožené, dokázaly začlenit zpět
do společnosti a aby zvyšovaly svoji uplatnitelnost na trhu práce, je třeba podporovat
zřizování a udržování komunitních center, kde se těmto osobám dostane pomoci.
Při zkvalitňování sociálních služeb budou zajišťovány nové prostory či rekonstruovány
stávající prostory zařízení sociálních služeb, avšak komunitní formou, tedy že se v nich
budou obyvatelé cítit jako doma a sociální pracovníci jim zde budou na blízku. Nákupem
zařízení a vybavení se zkvalitní možnosti terénních a ambulantních sociálních služeb přímo
ve vyloučených lokalitách. Komunitní centra poskytnou nezbytné prostory pro realizaci
sociálních, vzdělávacích, rekreačních a kulturních aktivit, ve kterých se cílové skupiny
mohou potkávat navzájem mezi sebou i se sociálními pracovníky. V komunitních centrech
naleznou vyloučené a ohrožené osoby pomoc při řešení krizových životních situací.
Pzn.: V rámci této Fiche nebudou podporovány projekty na Deinstitucionalizaci sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: nákup objektů, zařízení a
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících
služeb sociální práce s cílovými skupinami. Např.: vybudování zázemí pro terénní
služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách,
pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve
vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních
činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či
odborného sociálního poradenství. Ambulantní sociální služby (prostorové
oddělení ambulantních služeb od pobytových forem)
- Nákup objektů, rekonstrukce a vybavení stávajících prostor (např. na
terapeutické dílny, kontaktní centra)
- Zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních
Projekty mohou podporovat pouze Sociální služby definovány zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 Komunitní centra (prostory pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním
vyloučením)
- Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení
- Související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava)
Pozn.: Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.
Pozn.: projekt nemůže být cílen na poskytování sociálních služeb seniorům jako výhradní
nebo jediné cílové skupině.
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Příjemci
podpory:

nestátní neziskové organizace
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
církve
církevní organizace

Minimální a
maximální výše:

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

Míra dotace:

Principy
preferenčních
kritérií:

95 %
Aktivita Rozvoj sociálních služeb
 Délka působnosti poskytovatele v oboru soc. služeb (Pozn. Pokud došlo ke změně
právní formy poskytovatele s ohledem na vydání NOZ, je započítána působnost
poskytovatele v oboru i v rámci předchozí právní formy)
 Zavedení nové sociální služby, která dosud v regionu není
 Kapacita sociální služby/základního soc. poradenství (včetně Kapacity nově
vzniknuvší soc. služby)
 Počet cílových skupin
 Dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny
 Komunitní charakter/Zapojení cílové skupiny
 Dopad projektu na místní části obce/ na více obcí v regionu
 Návaznost/Synergie
 Místní a časová dostupnost služby
 Vzájemná spolupráce více cílových skupin v rámci projektu
Aktivita Rozvoj komunitních center
 Délka působnosti poskytovatele v oboru soc. služeb (Pozn. Pokud došlo ke změně
právní formy poskytovatele s ohledem na vydání NOZ, je započítána působnost
poskytovatele v oboru i v rámci předchozí právní formy)
 Poskytování soc. služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
 Kapacita sociální služby/základního soc. poradenství (včetně Kapacity nově
vzniknuvší soc. služby)
 Počet cílových skupin
 Dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové/vých skupin/y
 Komunitní charakter/Zapojení cílové skupiny
 Dopad projektu na místní části obce/ na více obcí v regionu
 Návaznost/Synergie
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Specifický cíl
strategie:
Opatření/Fiche:
Vazba na
specifický cíl
IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci
podpory:

4.3 Podpora sociálního bydlení

MAS-IROP 04 Sociální bydlení
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
+ obsahová vazba na SC IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi
Usiluje-li území o snížení množství segregovaného bydlení sociálně vyloučeného
obyvatelstva na okrajích extravilánu obce, je nutné podporovat projekty, které umožní
těmto postiženým osobám, aby se začleňovaly zpět do společnosti. Prostřednictvím
rekonstrukcí stávajících budov za účelem vytvoření sociálních bytů, ať už nebytových
přeměnou na bytové, nebo bytových, ale ve špatném stavu, je třeba umožnit kultivované
bydlení v blízkosti občanské vybavenosti pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči
o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. Sociální
bydlení, u kterého je možnost využití veřejné dopravy podporuje umožnění cestování za
prací a službami vzdálenějších od místa bydliště. Zvlášť potřebné je to v území SVL, které
máme dle studie zveřejněné na stránkách ESF ČR (https://www.esfcr.cz/mapa-svl2015/www/index2679.html?page=1) na území MAS Hranicko celkem 4. V řešeném území
se nachází několik vhodných lokalit, ve kterých se nabízí možnost tohoto
nesegregovaného umístění sociálně vyloučených obyvatel.
- Rekonstrukce a vznik bytů ve stávajících objektech
- Přestavba nevyužitých nebytových prostor na sociální byty
Pozn.: Nebude podporován nákup pozemků a budov, ani nová výstavba
Pozn.: V bytových domech, určených výhradně pro sociální bydlení, je počet bytových
jednotek nejvýše osm. V jednom vchodě bytového domu, který neslouží výhradně pro
sociální bydlení, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %. Cílovou
skupinou jsou osoby v ekonomicky aktivním věku, nájemní smlouvy budou uzavřeny
alespoň na 1 rok.
obce
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Minimální a
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
maximální výše:
Míra dotace:
Principy
preferenčních
kritérií:

95 %
Podpora je přidělována v režimu de minimis
Bližší vzdálenost bydlení k občanské vybavenosti
Zajištění sociálních služeb a zkušenosti žadatele se sociální prací
Preference příjemců dotace s vlastnickým právem k bydlení před nájemcem budov či bytů
Vyšší míra nezaměstnanosti v obci
Vyšší podíl občanů pobírajících dávky hmotné nouze v obci
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Specifický cíl
strategie:

3.2 Podpora sociálního podnikání

Opatření/Fiche:

MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
+ obsahová vazba na SC IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání
Nezaměstnanost, sociální soudržnost, sociální vyloučenost a zpětné začleňování jsou
vzájemně propojené jevy. V řešeném území se všechny tyto jevy vyskytují a je pracováno
na snižování negativních vlivů a vylepšování kvality života postiženého obyvatelstva.
Prostřednictvím sociálních podniků lze zaměstnat osoby nejvíce ohrožené z pohledu trhu
práce – osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postiženým,
matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické
menšiny (zejm. Romové) – a podpořit tím jejich začleňování nebo zabránit jejich
vyčleňování ze společnosti. Sociální podnik bude přispívat k podpoře sociálního
začleňování tím, že minimálně 30% jeho zaměstnanců bude pocházet z cílových skupin.
Fungování sociálních podniků prospívá jednak těžko na trhu uplatnitelným osobám, tak
místní komunitě, ve které většinou sociální podniky své činnosti vykonávají, pak také celé
společnosti například prostřednictvím snižování nezaměstnanosti. Region Hranicko
prozatím nemá ve větší míře zkušenosti s provozem a kladným dopadem fungování
sociálních podniků.
V území tak bude pilotně podpořen vznik zcela nového sociálního podniku, který bude
založen už rovnou jako sociální nebo se sociálním podnikem stane transformací ze
standardního (nesociálního) podniku za podmínky nárůstu počtu zaměstnaných osob z
cílových skupin a rozšíření existujícího portfolia služeb či výrobků.
 vznik nových sociálních podniků (výstavba, rekonstrukce a vybavení)
 rozšíření kapacity/portfolia existujícího standardního (nesociálního) podniku s cílem
přechodu na sociální podnik (podmínkou mj. je nárůst počtu zaměstnaných osob z
cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu
zaměstnanců, musí být rozšířeno portfolio služeb či výrobků atd.),
Pozn.: minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku
musí pocházet z cílových skupin. Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z
vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb. Projekt rozšíří stávající podnikatelské
aktivity žadatele a nefinancuje provozní výdaje žadatele.
Pozn.: Projekt nesmí být zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních
turistických zařízení, jako jsou komerční volnočasová zařízení, lázeňské provozy,
restaurace, hospody, pivnice, bary a ubytovací zařízení.

9

Příjemci
podpory:

osoby samostatně výdělečné činné
malé a střední podniky
obce
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:

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

Míra dotace:
Principy
preferenčních
kritérií:

95 %
Podpora je v režimu de minimis
Žadatelé s podnikatelskou zkušeností (ne nutně v sociálním podnikání)
Vyšší počet podpořených osob z cílových skupin v regionu
Žadatelé, kteří v rámci integrace projektu žádají o dotaci také z OP Zaměstnanost
Kvalita podnikatelského plánu
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Specifický cíl
strategie:

1.4 Zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání

Opatření/Fiche:

MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
+ obsahová vazba na SC IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení
V řešeném území se nachází široká síť předškolního, základního i zájmového vzdělávání,
která vyžaduje neustálé zdokonalování, a to v souladu se zajištěním rovného přístupu
ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností. Průřezově v celé oblasti školství je nutné
zajištění začleňování a uplatňování rovného přístupu k dětem ze sociálně, kulturně
a ekonomicky znevýhodněných rodin a dětem ze sociálně vyloučených lokalit.
V oblasti předškolního vzdělávání bude kladen důraz na rozšiřování kapacit v místech
s nedostatečnými kapacitami zařízení, rekonstrukce stávajících nevyhovujících prostor
(šatny, jídelny apod.), nákupy vybavení i úpravy venkovního prostoru při realizaci projektů.
Těmito aktivitami se dosáhne na vyšší kvalitativní úroveň vzdělávání dětí a začlenění dětí
ze SVP při posilování integrace dětí v kolektivu. Podporovány budou dětské skupiny a
mateřské školy.
Oblast základního školství řešeného území se nezaměří na rozšiřování kapacit,
neboť ty jsou dostatečné, za to se zaměří na rekonstrukce a vylepšování stávajících
prostor zajišťujících rozvoj žáků v oblasti klíčových kompetencí. Školám bude umožněno
provést úpravy a nakoupit vybavení, které zlepší znalosti a dovednosti žáků v klíčových
kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických
a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Podpora bude zaměřena také na zavádění vnitřní konektivity škol prostřednictvím
připojení k internetu. Důležitá budou i opatření pro posílení sociální inkluze - úpravy
budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP.
Výstupy podpořených projektů budou využity i k poskytování zájmového a neformálního
vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání v prostorách samotných základních
a mateřských škol, tj. v rámci této Fiche nebudou podporovány projekty zaměřené na
zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání poskytované mimo
prostory základních a mateřských škol.
 Předškolní vzdělávání
- Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení (např. rozšíření šatny, společných
prostor, jídelny)
- Součástí projektu úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
- Nákup kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných
pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
Pozn.: Projekt povede k rozšíření stávající kapacity zařízení, nebo se jedná o zařízení zcela
nové.
 Základní vzdělávání
- Stavební úpravy, pořízení vybavení (POUZE pro komunikace v cizích jazycích,
technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)
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-

Pro sociální inkluzi - úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť,
pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti
se SVP

Příjemci
podpory:

zařízení péče o děti do 3 let
školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Minimální a
maximální výše:

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

Míra dotace:

Principy
preferenčních
kritérií:

95 %
 Předškolní vzdělávání
- Delší otevírací doba MŠ
- Možnost umístění dětí mladších 3 let
- Procentní nárůst nové kapacity zařízení vůči stavu před realizací (čím lepší poměr
nové kapacity vůči původní, tím lépe)
- Poměr navýšení kapacity vůči uznatelným nákladům projektu
 Základní vzdělávání
- Preference pořízení vybavení
- Celková výše způsobilých výdajů vůči počtu žáků školy
- Míra účasti žáků v soutěžích/přehlídkách/olympiádách apod. v oblasti řešené
projektem za poslední 3 školní roky
- Využití výstupů projektu i pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
a celoživotní vzdělávání
- Výstupy projektu budou využity více školami

Terminologie
Programový rámec – Část akčního plánu SCLLD definující realizaci částí SCLLD prostřednictvím
jednoho z programů podporovaných z ESI fondů. V případě SCLLD pro území Hranicka se jedná
o Integrovaný regionální operační program (v SCLLD označován jako MAS-IROP), Program
rozvoje venkova, (v SCLLD označován jako MAS-PRV), Operační program Zaměstnanost (v SCLLD
označován jako MAS-OPZ)
Fiche –slovem „Fiche“ označujeme pouze ta „opatření SCLLD“, která jsou financovatelná skrz
SCLLD a MAS jim určila finanční alokace.
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Opatření SCLLD – v celé strategii takto označujeme všechna opatření, jež jsou vypsána ve
Strategické části SCLLD nehledě na to, zda jsou či nejsou podporovatelná z operačních
programů. Každá Fiche SCLLD Hranicko je navázána na 1 či 2 opatření SCLLD.
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Indikátory Dotačního programu MAS-IROP

Měrná jednotka

Typ indikátoru
(výstup/výsledek/dopad)

Výchozí hodnota

Datum výchozí hodnoty

Cílová hodnota

Datum cílové hodnoty

Milník 31.12.2018
(je- li ŘO vyžadován

50020

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

%

výsledek

77,3

31.12.2013

90,5

31.12.2023

NS

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

zařízení

výstup

0

1.2.2016

3

31.12.2023

1

50030

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

NS

osoby

výsledek

5

1.2.2015

10

31.12.2023

NS

osoby

výstup

0

1.2.2016

75

31.12.2023

NS

50120

MAS-IROP 05

MAS-IROP
03

50001
Sociální služby
a komunitní
centra infrastruktura

Sociální
podniky infrastruktura

Hodnoty indikátorů

Název indikátoru

Název
Předškolní a
základní
vzdělávání

Identifikace indikátorů

Kód NČI2014+

MAS-IROP 06

Označení

Fiche SCLLD

Počet osob využívajících zařízení péče o děti
ve věku do 3 let
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

zázemí

výstup

0

1.2.2016

3

31.12.2023

NS

67510

Kapacita služeb a sociální práce

klienti

výsledek

50

1.2.2016

73

31.12.2023

NS

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

služby

výstup

15

1.2.2016

17

31.12.2023

NS

10411

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

%

výsledek

28,5

1.2.2016

22

31.12.2023

NS

10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

podniky

výstup

0

1.2.2016

1

31.12.2023

NS

10000

Počet podniků pobírajících podporu

podniky

výstup

0

31.12.2012

1

31.12.2023

0

10102

Počet podniků pobírající granty

podniky

výstup

0

31.12.2012

1

31.12.2023

NS

10300

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků
(granty)

EUR

výstup

0

31.12.2012

2488

31.12.2023

NS

10400

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

FTE

výstup

0

31.12.2012

3

31.12.2023

NS

10403

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny

FTE

výstup

0

31.12.2012

1

31.12.2023

NS
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MAS-IROP
04
MAS-IROP 01

Parkovací
systémy a
bezpečnost
dopravy

MAS-IROP
02

Sociální
bydlení

Cyklodoprava

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

lůžka

výsledek

90

1.2.2016

108

31.12.2023

NS

55301

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

bytové jednotky

výstup

0

1.2.2016

9

31.12.2023

0

55320

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení

osoby/rok

výsledek

90

1.2.2016

103

31.12.2023

NS

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v
osobní dopravě

realizace

výstup

0

1.2.2016

4

31.12.2023

NS

%

výsledek

30

31.12.2011

35

31.12.2023

NS

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

parkovací místa

výstup

0

31.12.2011

4

31.12.2023

NS

74001

Počet vytvořených parkovacích míst

parkovací místa

výstup

0

31.12.2011

2

31.12.2023

NS

76310

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

%

výsledek

7

1.2.2016

10

31.12.2023

NS

76100

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

km

výstup

0

1.2.2016

6

31.12.2023

NS

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

parkovací místa

výstup

0

1.2.2016

8

31.12.2023

NS

75120
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