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Integrovaný regionální operační program 

Název  specifického cíle 2.4. - Infrastruktura pro veřejnou a nemotorovou dopravu 

 Název opatření   2.4.1.A. Podpora udržitelnosti nemotorové dopravy 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

 1.2  Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření  

 
Zlepšení podmínek pro rozvoj udržitelné dopravy v regionu MAS – podpora 
nemotorové a hromadné dopravy, zvyšování bezpečnosti a eliminace 
negativních jevů souvisejících s dopravou. 

 
posílit přepravní výkony veřejné dopravy,  

snížit zátěže plynoucí z IAD,  

zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,  

zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy,  

zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,  

využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil,  

vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.  
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Infrastruktura a inženýrské sítě,  
oddíl Pozemní komunikace – názory na oblast dopravní infrastruktury 
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 2.3.1. – zlepšování bezpečnosti silnic a budování chodníků 
opatření 2.4.1. – podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy  

 
 

Možná témata projektů 

K datu 12.12.2019 došlo k odstranění aktivit: Výstavba a modernizace 
přestupních terminálů pro veřejnou dopravu – přestupní uzly veřejné 
dopravy a výstavba cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury 
v podobě stojanů na kola, a výsadby zeleně podél cyklostezka cyklotras za 
účelem zajištění cestování do zaměstnání, škol a za službami; z důvodu, že 
plánovaný projekt Terminál Města Jaroměřice nad Rokytnou byl předložen 
v rámci centrálního IROP CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001929 a byl 
podpořen, další obdobný projekt v regionu není připraven a plánované 
projekty cyklostezek byly předloženy v rámci programů podporovaných ze 
státního rozpočtu a dále v území není zájem o další projekty tohoto typu. 
Tato změna byla komunitně projednána. Změnu projednal 12.12.2019 
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Programový výbor i Plénum MAS. 
 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu – 
přestupní uzly veřejné dopravy; zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy, bezbariérovost chodníků u silnic I., II., a III. třídy a  
místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace - bezbariérovost; výstavba cyklostezek a cyklotras vč. 
doprovodné infrastruktury v podobě stojanů na kola, a výsadby zeleně podél 
cyklostezka cyklotras za účelem zajištění cestování do zaměstnání, škol a za 
službami; 
  

 
 

Možní příjemci dotace 

 
- kraje  

- 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  

Tato změna se týkala úpravy Programovaného rámce IROP v návaznosti na 
požadavky vyplývající z přílohy č. 3: „Nedostatky určené k nápravě ve 
strategii CLLD“ v rámci Akceptačního dopisu ze dne 11. 12. 2017 (Č.j.: MMR-
52746/2017-26), která byla odsouhlasena ŘO k datu 19. 12. 2018 a doplněna 
v rámci změny č. 2 k datu 3. 5. 2019. 

 

- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě 

- Ministerstvo dopravy 

- 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. 

- „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 na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících“ 
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Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

 Bude nastaveno ve výzvě MAS 

 
 

 
 

 Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo 7 52 01  

Název 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné 
dopravě 

 
 

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 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  7 64 01  

Název Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

 
 

Indikátor výsledku  

Číslo 7 63 10 

Název Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 
 

Indikátor výsledku  

Číslo 7 51 20 

Název Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
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Název specifického cíle  1.2. - Technologie pro moderní a efektivní veřejné služby 

Název opatření 
1.2.2.A. Investice do akceschopnosti složek IZS 
 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

K datu 12. 12. 2019 došlo k odstranění celého opatření INVESTICE DO 
AKCESCHOPNOSTI SLOŽEK IZS z důvodu, že projekt připravený pro toto 
opatření byl předložen v rámci dříve vyhlášené výzvy v rámci centrálního 
IROP a byl vybrán k podpoře CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003285 a další 
potenciální projekt nebyl v území připraven. Tato změna byla komunitně 
projednána. Změnu projednal 12. 12. 2019 Programový výbor i Plénum 
MAS. 
 
Zvýšení schopností klíčových složek IZS adekvátně reagovat na rizika a 
katastrofy na území MAS související s klimatickými změnami. 
 
Exponovaná území a další podmínky pro čerpání prostředků prostřednictvím 
tohoto opatřeni jsou v souladu s dokumentem „Zajištěni adekvátní odolnosti 
a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s 
důrazem na přizpůsobeni se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 
- 2020“ a také z výše uvedené přílohy č. 5 programového dokumentu IROP, 
která obsahuje seznam obci s rozšířenou působnosti (ORP), jejichž správní 
území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených 
změnou klimatu. 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Budovy a veřejná prostranství – potřeby obcí,  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 1.2.2. – investice do akceschopnosti složek IZS 
 

 
 

Možná témata projektů 

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky 
v definovaných v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům, tj. sucho; havárie nebezpečných látek  
s důrazem zajistit adekvátní odolnost na přizpůsobení se změnám klimatu a 
novým rizikům.  
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro řešení 
mimořádných situací pro odstraňování důsledků v rámci sucha a havárií 
nebezpečných látek 
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Možní příjemci dotace 

Obce, které zřizuji jednotky požární ochrany (§ 29 zakona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III 
(podle přílohy zákona o požární ochraně)  

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

  
 

 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  5 70 01  

Název Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

 
 

Indikátor výsledku    

Číslo 5 75 20 

Název Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
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Název specifického cíle 6.3. - Dostupné a kvalitní sociální služby pro širokou veřejnost                   

Název opatření 6.3.1.A. Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

K datu 12.12.2019 došlo k odstranění celého opatření INVESTICE DO 
INFRASTRUKTURY PRO SLUŽBY VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI 
z důvodu  ochabujícího zájmu v území, kdy obce řešily situaci raději 
z národních dotačních programů nebo sociální byty řešily z centrálních 
výzev. Tato změna byla komunitně projednána. Změnu projednal 
12.12.2019 Programový výbor i Plénum MAS. 
 
Zefektivnit a zlepšit dostupnost sociálních služeb a sociální práce, které 
podporující sociální inkluzi vymezených cílových skupin na území MAS 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Veřejné služby – zdravotnictví a sociální služby na území MAS a názory 
starostů a občanů na zdravotnictví a sociální služby  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 6.3.1. – investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální 
inkluzi 

 
 

Možná témata projektů 

Zlepšování infrastruktury pro sociální služby vytvořit technické zázemí pro 
poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a ostatních služeb vedoucích k sociální inkluzi. K dosažení cíle bude využíváno 
nákupu budov, zařízení (automobil aj.) a vybavení a stavební úpravy budov, 
které povedou k vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb a ostatních služeb. Díky tomu dojde k vytvoření, obnově a zkvalitnění 
materiálně-technického zázemí existujících služeb vedoucích k sociální inkluzi 
cílové skupiny.  
Cílem opatření je přispění k sociální inkluzi, proto budou podporovány 

potřebné projekty rozvíjející či zlepšující podmínky pro poskytování 

terénních, ambulantních tak i pobytových služeb a center vedoucích 

k sociálnímu začleňování. 

Rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Cílem není budovat kulturní centra a 
prostory pro masovou zábavu.  
Podpora sociálního bydlení, realizované projekty nebudou zaměřeny pouze 
na seniory. Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
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nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení 
dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného 
bydlení. 
 

 
 
 

 

Možní příjemci dotace 

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  
 
Sociální bydlení 
- obce 

nestatni neziskove organizace 

cirkve 

cirkevni organizace 
 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
 

 

 Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  5 54 01  

Název Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  5 53 01  

Název Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
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Indikátor výsledku    

Číslo  6 75 10  

Název Kapacita služeb a sociální práce 

  

Indikátor výstupu  

Číslo 5 54 02 

Název Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

 
 

 

Indikátor výsledku  

Číslo  5 53 20 

Název  Průmětný počet osob využívajících sociální bydlení 

 
 

 

Indikátor výsledku  

Číslo  5 53 10 

Název  Nárůst kapacity sociálních bytů 
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Název specifického cíle 4.5. – Podpora zaměstnanosti v sektoru NNO a podpora sociálních podniků                 

Název opatření 4.5.1.A. Podpora zázemí sociálních podniků 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

 
K datu 12.12.2019 došlo k odstranění celého opatření PODPORA ZÁZEMÍ 
SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ z důvodu - přesto, že na počátku období byl o toto 
opatření zájem,  obecně se nyní ukazuje, že zájem v území o toto opatření 
se snižuje. Tato změna byla komunitně projednána. Změnu projednal 
12.12.2019 Programový výbor i Plénum MAS. 
 
 
Podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků jako nástroje k řešení sociálních, 
popř. environmentálních problémů na území MAS.  
Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se 
jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování 
nezaměstnanosti. Pokud budou mezi příjemci podpory OSVČ (osoba 
samostatně výdělečně činná), musí tato osoba spadat do znevýhodněných 
cílových skupin a zároveň splňovat principy sociálního 
podnikání. 
Sociální podnik musí přispívat k podpoře začleňování a min. 30% 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí 
pocházet z cílových skupin. 
Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům samotným, 
ale ve svém důsledku celé společnosti. V rámci tohoto opatřeni jsou 
podporovány aktivity vedoucí ke vzniku nových podnikatelských aktivit, 
rozšíření nabízených produktů a služeb v oblasti sociálního podnikáni a 
zároveň je cílem opatřeni snížení nezaměstnanosti sociálně vyloučených, či 
sociálním vyloučením ohrožených osob. V rámci opatření nelze financovat 
stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Musí dojit k 
vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který 
nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců. 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Ekonomika a zaměstnanost  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 4.5.1. – podpora zázemí sociálních podniků 
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Možná témata projektů 

Založení nového sociálního podniku vč. realizace nutných investic; 
rekonstrukce sociálních podniků – investice do rozšiřování kapacit, 
ekonomické výkonnosti, přizpůsobení aktuálním potřebám .; aktivity vedoucí 
k dalšímu rozvoji, kvantitativnímu i kvalitativnímu růstu sociálního podniku; 
aktivity sociálních podniků vedoucí k zaměstnávání osob ze znevýhodněných 
skupin; aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání  
 
Rekonstrukce, rozšíření a vybaveni sociálních podniků – podpora je cílena 
na rozvoj sociálních podniků, jedna se o aktivity, které umožni sociálně 
vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh 
práce a do podnikatelského prostředí. Je možné, že dojde k provázání 
investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány 
prostřednictvím OP Zaměstnanost. 
 
Bude podporován nákup objektů, zařízeni, vybavení a stavební úpravy, 
které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora nemůže byt 
chápana pouze jako dotace na zřízeni pracovních míst pro znevýhodněné 
zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných 
podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a 
principy sociálního podnikáni/podniku. 

 
 

Možní příjemci dotace 

 
- 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  
 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
  

Principy preferenčních 
kritérií  

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

 

Indikátor výstupů    

Číslo  1 04 03  

Název 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 
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Indikátor výstupů    

Číslo  1 04 00  

Název Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  1 00 00  

Název Počet podniků pobírajících podporu 

 
 

Indikátor výstupů   

Číslo  1 01 02  

Název Počet podniků pobírajících granty 

  

Indikátor výstupů  

Číslo 1 01 05 

Název Počet nových podniků, které dostávají podporu 

 
 

Indikátor výstupů   

Číslo  1 03 00  

Název Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

 
 

Indikátor výsledku    

Číslo  1 04 11 

Název Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 
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Název specifického cíle 6.1. – Moderní školská a předškolní zařízení   

Název opatřeni 6.1.1.A. Investice do kapacit a kvality škol a školek 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Zvýšení potenciálu subjektů vzdělávací infrastruktury poskytovat kvalitní 
vzdělání v potřebném rozsahu a s důrazem na zvyšování 
konkurenceschopnosti absolventů vzdělávání na území MAS 
Na území MAS se nachází dvě ORP se sociálně vyloučenou lokalitou – ORP 
Třebíč, ORP Moravské Budějovice 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Veřejné služby – školství na území MAS a dotazování zástupců škol  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 6.1.1. – investice do kapacit a kvalit škol a školek 

 
 

Možná témata projektů 

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol - stavby, stavební úpravy a 
pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově 
dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokázán 
nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi 
předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební 
úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky). 
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a 
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučených osob. 
 
Podpora infrastruktury 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 
oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti 
práce s digitálními technologiemi. 
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazby na klíčové kompetence je 
možné pouze v ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. . 
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních 
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání soc. 
vyloučených osob. Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
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Podpora infrastruktury 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. 

 
 

 

Možní příjemci dotace 

 
- zařízení péče o děti do 3 let  

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání a vyšší odborné školy  

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

- kraje  

- 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 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
 

Principy preferenčních 
kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve 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   
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Indikátor výsledku    

Číslo  5 00 20  

Název Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

  

Indikátor výsledku  

Číslo 5 01 20 

Název Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let 
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Název specifického cíle  
3.4. - Revitalizace kulturních památek včetně památek místního významu 

 

Název opatření 3.4.1.A. Investice do revitalizace hmotných památek 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

K datu 12.12.2019 došlo k odstranění celého opatření INVESTICE DO 
REVITALIZACE HMOTNÝCH PAMÁTEK z důvodu - na území MAS je jediná 
památka, která měla projekt připravený pro podání do vyhlášené výzvy, ale 
NPU jim odejmul vyčleněné prostředky na realizaci projektu a upřednostnil 
realizaci projektu z centrálního IROP na Telč – Unesco – tím došlo ke stažení 
projektu z podání, situaci se nepodařila vyřešit ani po intervenci hejtmana 
Kraje Vysočina na NPU.  Tato změna byla komunitně projednána. Změnu 
projednal 12.12.2019 Programový výbor i Plénum MAS. 
 
 
Ochrana klíčových objektů a prvků kulturního a přírodního dědictví na území 
MAS,  další rozvoj těchto prvků a objektů vč. zlepšování jejich prezentace,  
Revitalizace souboru vybraných památek; podpora zpřístupnění památek.  
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Budovy a veřejná prostranství – potřeby obcí  
oddíl Cestovní ruch 
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 3.4.1.. – investice do revitalizace hmotných památek 
 

 
 

 

Možná témata projektů 

Revitalizace památek zapsaných na seznamu NKP a památek evidovaných v 
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Revitalizace 
souboru vybraných památek; podpora zpřístupnění památek, rekonstrukce 
interiérových prostor kulturních památek za účelem jejich zpřístupnění a 
využití, restaurování uměleckých děl  
Cílem je provést opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné 
využití, zatraktivnění a zabezpečení památek. 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,  

- odstraňování přístupových bariér,  

- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,  

- restaurování památek,  

- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 
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depozitářů,  

- obnova parků a zahrad u souborů památek,  

- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického zázemí.  

    

Možní příjemci dotace 
vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru 
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 
  

    

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  9 05 01  

Název Počet revitalizovaných památkových objektů 

  

Indikátor výstupů  

Číslo 9 10 05 

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

 
 

Indikátor výsledku    

Číslo  9 10 10  

Název 
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za 
vstupné 

 
 

 
 

  

 


