Hana
Dufková

Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozvoj infrastruktury na
venkově dne 23.9.2015 od 13 hodin v Droužkovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání moderovala Hana Dufková.
Na k účasti na pracovním jednání byla zveřejněna pozvánka na webu
http://www.maskaszk.cz/mistni-rozvojova-strategie-2014-2020/prubezneaktuality/?ftshow=385#news385, byla rozeslána pozvánka na všechny zaregistrované e-mailové
adresy (116), odesláno prostřednictvím OAK Chomutov zemědělcům.
Jednání má za cíl:
1. Předat aktuálně známé informace
2. Zaktualizovat zásobník projektů
3. Zjistit (aktualizovat) potřeby venkova v oblasti rozvoji infrastruktury
4. Zjistit absorpční kapacitu území ve vztahu k IROP

1. Informace:
o
o

o

Hana Dufková informovala o stavu přípravy CLLD, o výši alokace (cca 72 mil. Kč)
Členové pracovní skupiny byli informováni o aktivitách, které bude možné z IROP
prostřednictvím metody LEADER (MAS) realizovat (příloha), toto je také zveřejněno
na webu
http://www.maskaszk.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah371_1.pdf&ori
ginal=CS+pro+CLLD.pdf
H. Dufková upozornila na možnost realizace projektů, jako jsou chodníky či silnice
v obcích. Potřeba těchto akcí musí vyplývat z doporučení auditu bezpečnosti obce.
Dál upozornila na možnost budování dopravní infrastruktury, včetně tras pro pěší a
cyklisty, které mají zlepšit dostupnost občanů za prací, do škol, do zaměstnání apod.
Nelze budovat cyklostezky pro turistiku.

2. Zásobník projektů
Od roku 2012 jsou shromažďovány projekty pro období 2014 – 2020 v zásobníku projektů.
Potencionální žadatelů do něj vkládali své projektové záměry buď prostřednictvím
projektových karet nebo prostřednictvím on – line formuláře, zveřejněném na webu
www.maskaszk.cz.
Aktualizace zásobníku projektů
Byla provedena aktualizace údajů potencionálních žadatelů, kteří na setkání byli přítomni a
kteří své záměry již v zásobníku měli uvedené. Další záměry byly do zásobníku během jednání
vloženy. Zásobník obsahuje poměrně značné množství projektů, kancelář MAS požádá
jednotlivé subjekty, které projekty do zásobníku vložili, individuálně o sdělení, zda stále jsou
či již nejsou aktuální.
Zapsala: Hana Dufková
V Droužkovicích dne 24.9.2015

Digitálně podepsal
Hana Dufková
Datum: 2015.09.24
10:30:13 +02'00'

Příloha č. 1

IROP – specifické cíle, které by mělo být možné realizovat
prostřednictvím CLLD
C 1.2. – zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Terminály
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích
domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro
osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností
individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R
(prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). V případě samostatných
projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané
vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD.
Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních teminálů, budov a na budovách.
Telematika
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a
dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace informačních systémů pro
cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a
platebních systémů pro veřejnou dopravu
Bezpečnost
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí
nebo orientací.
Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice
Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv jako je elektřina,
CNG a další, splňujících normu EURO 6 pro přepravu osob, nákup trakčních vozidel městské dopravy
(tramvaje, trolejbusy) pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby.
Vozidla zohledňují specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace.
Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro přepravu osob za
účelem zmírnění negativních dopadů v dopravě. Podporují se projekty subjektů, které zajišťují
dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.
Cyklodoprava
Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.
Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické
pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.
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.

SC 1.3. - zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům
Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Účelem je zvýšení odolnosti stanice
vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.
Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového
objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií. Bude se jednat například o:
 výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění
prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a
prostředků k nasazení,
 pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový
provoz stanice.
Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny
podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Dislokace stanice bude provedena z
místa, kde např. není zajištěna odolnost proti opakujícím se výskytům mimořádných událostí, které
ohrožují chod stanice, a ta v době mimořádné události není schopna poskytovat adekvátní pomoc,
nebo není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složek z důvodu velkých vzdáleností na
místo zásahu. Cílem je zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky IZS. Bude
realizována stavba, pořízeno její vybavení a bude provedena úprava vnějších prostor.


Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných
sněhových srážek a masivních námraz
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy,
které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy.
Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. speciální dopravní prostředky a
vybavení pro nouzové přežití.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s
orkány a větrnými smrštěmi
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští,
orkánů, které mají dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu zásobování a
výrobu. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. speciální dopravní prostředky,
soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov a statické zpevnění narušených částí budov.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s
extrémním suchem
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má
dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek podzemní a povrchové vody způsobuje omezení
zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky,
např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo lesní hasicí speciál.

SC 2.1. – zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně se ruší
ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby. Bude podporováno výstavba, zřizování a rekonstrukce
stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení. Podpořen může
být například domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním postižením.
Předmětem projektu bude nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů.
Objekt bude uspořádán jako běžná domácnost s ložnicemi, kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím
pokojem, toaletou, koupelnou a nezbytným technickým zázemím. V objektu či v bytě může být
vyčleněn nezbytný prostor pro pracovníky, kteří budou poskytovat podporu pomáhat uživatelům
zvládat chod domácnosti a další činnosti, které sami nezvládnou. Součástí projektu může být rozšíření
či zřízení sociálně terapeutické dílny, zaměřené na nácvik dovedností jejích uživatelů a získávání
zkušeností s povinnostmi mimo domácnost. Sociálně terapeutická dílna se skládá z několika provozů,
zaměřených na různé činnosti.
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Bude podporován 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. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Projekty se zaměřují na 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 se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových
forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci
stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v
ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo
zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby azylových domů, které
společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena
může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto
jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace
komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v
ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování.
Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky
cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení
a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření
prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření
materiálně a technicky vhodného prostoru pro:
 veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně
ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur; vznik jádrových skupin
za cílem nastartování komunitní práce;
 setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;



realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané
komunity či krajové oblasti; realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel
komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a
situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění
na trhu práce.

Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt
pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro
masovou zábavu.
Sociální bydlení
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a
udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.
Parametry sociálního bydlení v IROP:
 sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými
pro výstavbu budov pro bydlení; sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se
základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem; sociální byt musí být umístěný v lokalitě
s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu,
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva; v lokalitě musí být
zajištěná veřejná doprava; sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin,
identifikovaných v tomto dokumentu; podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin;
pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě
k předkládání žádostí o dotaci.
Příklady projektů
Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných
intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými
jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Nákup nemovitosti
kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na
bytový dům se sociálními byty. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic
bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů.
Doplňková aktivita
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené
zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

SC 2.2. – vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně
vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do
podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti
budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. IROP bude podporovat nákup objektů, zařízení,
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora nemůže být
chápana pouze jako dotace na zřízení 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 podnikání. Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani
provozní výdaje žadatele. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít 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.
Vznik nového sociálního podniku
Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý
podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích
dokumentech.
Příklad projektu
Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. Při
rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových
skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.
Rozšíření kapacity podniku
Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu
zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin.
Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku
nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová
pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z cílových skupin.
Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání
Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje
principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k
rozšíření nabízených produktů a služeb.
Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán.

CS 2.3. – rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o
zdraví
Deinstitucionalizace psychiatrické péče
Deinstitucionalizace psychiatrické péče, její cíle a opatření jsou popsány ve Strategii reformy
psychiatrické péče. Duševní onemocnění doprovází výrazné společenské stigma a nemocní jsou
diskriminováni na trhu práce, při vyřizování životních situací a v běžném společenském styku. Proto je
podpora zaměřená na zranitelnou, sociálním vyloučením ohroženou skupinu, resp. skupinu
společensky vyloučenou. Cílem podpory je zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou
organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.
Deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic znamená vybavení mobilních týmů, zřizování nových či
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví,
stacionáře, rozšířené ambulance apod.) a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro
dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích).
Rekonstrukce se týká existující infrastruktury, která bude využívána k poskytování komunitní nebo
neinstitucionální péče. Intervence na podporu rozvoje komunitních služeb, deinstitucionalizace péče
a destigmatizace společnosti umožní a podpoří transformační změny v systému psychiatrické péče.
Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro poskytování psychiatrické péče v centrech
duševního zdraví, v psychiatrických ambulancích a v psychiatrických odděleních nemocnic. Centra
duševního zdraví poskytují např. služby mobilních asertivních týmů, terénní služby v domácím
prostředí pacientů, krizová centra, denní stacionáře a denní centra. V případě akutních
psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic bude zřizována akutní lůžková péče a doléčovací
denní stacionáře.
Podpora může spočívat ve vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními technologiemi a
nábytkem. V případě mobilních týmů půjde rovněž o pořízení automobilů pro poskytování služeb v
terénu.
Nebudou podporovány investice do infrastruktury dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrických
nemocnicích.
Doplňková aktivita
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené
zdi a střechy, aleje, parky a zahrady.

SC 2.4. – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a
cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný 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 vyloučeným osobám.
Příklad projektu
Rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy za účelem
pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Během
realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení a SVP s
cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, zařízení péče o děti
či dětské skupiny, např. rozšíření šatny, společných prostor, jídelny. Jako doplňková aktivita
projektu budou provedeny úpravy venkovního prostranství.
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 oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území
správního obvodu 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 SVP,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a
školských zařízení a připojení k internetu.
Příklady projektů
Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních
prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny
nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení.
Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň.
Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné
vybavení.
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech
komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti
práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění
na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je
možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou
lokalitou.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských
pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a
školských zařízení a připojení k internetu.
Příklady projektů
Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality výuky
a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na
regionálním trhu práce. Součástí projektu bude stavební úprava učeben. Do realizace
projektu může být jako partner zapojen zástupce regionálních zaměstnavatelů v oblasti
strojírenství a garant odborné stránky praktické výuky.
Zkvalitnění výukového zázemí střední školy technické prostřednictvím modernizace prostor
pro výuku technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny, pořízením
nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci
a laboratorní cvičení.
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
-

v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání
ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
Příklad projektů
Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání v
režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí účastníků celoživotního vzdělávání pro jejich
lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a
pořízení vybavení.
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 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.
Doplňkové aktivity
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené
zdi a střechy a zahrady.
Opatření vedoucí k sociální inkluzi:
IROP nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných
skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). Nebudou
financované aktivity na udržení a zařazování těchto dětí a žáků:
 do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením
nebo do jejich přípravných tříd; do základních škol praktických; do škol ani do tříd pro žáky
vzdělávající se podle RVP ZV – LMP u více než 40 % dětí; do škol ani do tříd vzdělávajících
podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí; do tříd,
oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole.

SC 3.1. – zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví
Revitalizace souboru vybraných památek
Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek:
památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na
Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních
kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních
kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).
Indikativní seznam NKP vede pro Ministerstvo kultury ČR Národní památkový ústav na základě úkolu
Koncepce účinnější péče o památkový fond, schválené vládou v roce 2011. Do Indikativního seznamu
NKP jsou zařazeny památky, které splňují kritéria, stanovená ministerstvem kultury. Návrhy
předkládá ministerstvo kultury ke stanovisku Národnímu památkovému ústavu a ke schválení
Vědecké radě ministra kultury pro státní památkovou péči. Ze schváleného Indikativního seznamu
NKP vybírá ministerstvo kultury skupiny památek (technické památky, památky lidového stavitelství
apod.) a navrhuje je vládě k prohlášení za národní kulturní památky.
Příklady projektů
Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné
využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru 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 depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova
parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů
sociálního, technického a technologického zázemí.
Propagace a marketing památek bude hrazen z národních zdrojů.
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění
Projekty muzeí a knihoven budou zaměřeny na:
 zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, restaurování sbírkových a knihovních fondů,
zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci sbírek a
knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů), zabezpečení a osvětlení
objektů, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a
depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a
technologického zázemí.
Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP:
 Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky,
překročila 30 000 návštěvníků. - Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

SC 3.3. – podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Pořízení územních plánů
Příklady projektů
Obec s rozšířenou působnosti s významným povodňovým rizikem potřebuje v zájmu svého
rozvoje a ochrany území umožnit realizaci dopravního a technického napojení a navrhnout
protipovodňová řešení. Územní plán vymezí koridory pro dopravní a technickou
infrastrukturu v optimální variantě, s ohledem na ochranu krajiny a se zohledněním
povodňových rizik. Vymezí plochy pro stavby a opatření protipovodňové ochrany a
zastavitelné plochy s ohledem na významné povodňové riziko. Stavby a opatření jsou
umisťovány v souladu s tímto územním plánem.
Pokud z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny, vyplývá
nutnost změny územního plánu obce s rozšířenou působností, bude změna územního plánu
podpořena.
Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí
-

Regulační plán stanoví obci s rozšířenou působností, která má na svém území památkovou
zónu nebo leží v národním parku, podrobné podmínky pro využití jednotlivých pozemků a pro
jednotlivé stavby. Zajistí, aby v území nevznikaly stavby, které by svým umístěním a
parametry mohly narušit památkové hodnoty.

Pořízení územních studií
Příklady projektů
Územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu
- Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kterým prochází energetický
koridor TEN-E (např. plynovod VTL), je navrhována výstavba podzemního zásobníku plynu.
Obec s rozšířenou působností potřebuje pomocí územní studie ve svém správním obvodu
podrobně prověřit území z hlediska tohoto rozvojového záměru s ohledem na místní
podmínky.
Územní studie zaměřené na veřejnou dopravní infrastrukturu
 Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností se nachází dopravní koridor
uvedený v Politice územního rozvoje, (např. rychlostní silnice R). Obec s rozšířenou
působností potřebuje prověřit optimální možnost vedení koridoru s ohledem na všechny
aspekty, např. ve vztahu k chráněným územím včetně území Natura 2000, záplavovým
územím, další navazující dopravní a technické infrastruktuře, sídlům.
Územní studie zaměřené na veřejná prostranství
 Obec s rozšířenou působností může územní studií prověřit varianty řešení veřejného
prostranství ve svém správním obvodu, které upřesní jeho vymezení, zohlední vedle
charakteru zástavby možnost doplnění stavebních proluk, vymezí plochy zeleně,
odpočinková a relaxační místa a zejména prověří potřebu dopravního napojení a navržení
pěších tras a zón. Na základě této územní studie lze koncepčně řešit důležitý centrální
veřejný prostor s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla.
Územní studie zaměřené na řešení krajiny
Územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností řeší koncepční
problémy krajiny, např. navrhuje opatření pro dosažení nebo zachování cílových charakteristik
krajiny, systémové podmínky pro řešení specifických problémů krajiny, kterými jsou např. ekologicky
málo stabilní území, protierozní a protipovodňová opatření, podmínky pro zachování biodiversity,
ochranu území Natura 2000, prostupnost krajiny, koordinace využití území s ohledem na

hospodářské využití, rekreaci, umisťování veřejné dopravní a technické infrastruktury, na přírodní a
civilizační hodnoty apod. Tato studie bude využitelná zejména pro zpracování územních plánů a pro
konkrétní navazující realizační opatření vedoucí k naplňování principu udržitelného rozvoje, Evropské
úmluvy o krajině, Adaptační strategie E

