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Programový rámec IROP 2014 - 2023
Celková alokace z IROP (Celkové způsobilé výdaje – CZV): 36 526 320 Kč

Financování/spolufinancování projektů IROP z MAS (CLLD):
95% CZV hrazeno z IROP + 5% CZV hrazeno z vlastních zdrojů příjemce
Podporovaná opatření (schválená ŘO IROP):
A. 1.1.1 Dostupná síť služeb občanské vybavenosti
A. 3.1.1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit
A. 2.1 Dostupné bydlení pro občany
A. 4.1 Humanizace a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
B. 1.2.1 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování nezaměstnanosti
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A. 1. 1. 1 Dostupná síť služeb občanské vybavenosti
Alokace opatření CZV: 3 894 740 Kč

Aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Předpoklad vyhlášení výzvy MAS - 03/2018

Hlavní podporované aktivity








Vedlejší podporované aktivity

stavby a stavební práce spojené s
výstavbou nové infrastruktury, včetně
vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí,
rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury, včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009
Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb,
nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
pořízení vybavení budov a učeben,
pořízení kompenzačních pomůcek.




Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo
minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů
projektu.
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demolice související s realizací projektu,
pořízení bezpečnostních prvků a zařízení,
osvětlení, elektronického a mechanického
zabezpečení,
pořízení herních prvků,
úpravy venkovního prostranství (přístupové
cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
projektová dokumentace, EIA,
zabezpečení výstavby (technický dozor
investora, BOZP, autorský dozor),
pořízení služeb bezprostředně souvisejících s
realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování
studie proveditelnosti),
povinná publicita (podle kap. 13 Obecných
pravidel).

A. 1. 1. 1 Dostupná síť služeb občanské vybavenosti
Aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Oprávnění žadatelé:

školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,

další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,

obce,

organizace zřizované obcemi,

organizace zakládané obcemi,

nestátní neziskové organizace.
Zásadní podmínky:
 Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku.
(ověření v Rejstříku škol a školských zařízení).
 Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání a musí být uvedeny ve strategickém
rámci MAP zveřejněném na www.uzemnidimenze.cz
 Stavebně upravené prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je
zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.
Podmínky pro výzvu MAS definuje Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož.
učení - int.pr.CLLD. Součástí výzvy jsou – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy. – dostupné na
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-provzdela
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A. 1. 1. 1 Dostupná síť služeb občanské vybavenosti
Aktivita: Infrastruktura základních škol
Předpoklad vyhlášení výzvy MAS - 03/2018

Hlavní podporované aktivity








Vedlejší podporované aktivity

stavby a stavební práce spojené s
výstavbou nové infrastruktury, včetně
vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí,
rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury, včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009
Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb,
nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
pořízení vybavení budov a učeben,
pořízení kompenzačních pomůcek.




Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo
minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů
projektu.
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demolice související s realizací projektu,
pořízení bezpečnostních prvků a zařízení,
osvětlení, elektronického a mechanického
zabezpečení,
pořízení herních prvků,
úpravy venkovního prostranství (přístupové
cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
projektová dokumentace, EIA,
zabezpečení výstavby (technický dozor
investora, BOZP, autorský dozor),
pořízení služeb bezprostředně souvisejících s
realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování
studie proveditelnosti),
povinná publicita (podle kap. 13 Obecných
pravidel).

A. 1. 1. 1 Dostupná síť služeb občanské vybavenosti
Aktivita: Infrastruktura základních škol
Oprávnění žadatelé:

školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,

další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,

obce,

organizace zřizované obcemi,

organizace zakládané obcemi,

nestátní neziskové organizace.

Zásadní podmínky:




Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání a musí být uvedeny ve strategickém
rámci MAP zveřejněném na www.uzemnidimenze.cz
Stavebně upravené prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je
zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.
Hlavní zaměření projektů musí být zaměřeno na – Klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi,), bezbariérovost, zajištění vnitřní konektivity
a připojení k internetu, rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou
potřebnost - SVL

Podmínky pro výzvu MAS definuje Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož.
učení - int.pr.CLLD. Součástí výzvy jsou – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy. – dostupné na
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-provzdela
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007513

A. 4. 1 Humanizace a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Alokace opatření CZV: 8 421 050 Kč
Aktivita: Bezpečnost dopravy
Předpoklad vyhlášení výzvy MAS - 03/2018

Hlavní podporované aktivity








rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a
místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od 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
rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes
silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou 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 – veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů
kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí
(např. výsadba doprovodné zeleně) – doplňková aktivita vázána na předchozí
body
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
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Vedlejší podporované
aktivity







realizace stavbou vyvolaných
investic,
zpracování projektových
dokumentací,
výkup nemovitostí
podmiňujících výstavbu,
provádění inženýrské činnosti
ve výstavbě,
vybrané služby bezprostředně
související s realizací projektu,
povinná publicita.

A. 4. 1 Humanizace a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Aktivita: Bezpečnost dopravy
Oprávnění žadatelé:

obce,

dobrovolné svazky obcí,

organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Podmínky pro výzvu MAS definuje Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD. Součástí výzvy jsou –
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy. – dostupné na
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
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B.1.2.1 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování
nezaměstnanosti Alokace opatření CZV: 8 421 050 Kč
Aktivita: Sociální podnikání
Předpoklad vyhlášení výzvy MAS - 04/2018

Podporované aktivity
Vznik nového sociálního podniku
 založení nového podnikatelského subjektu,
 rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním podnikem
Způsobilé výdaje na aktivity projektu:
Stavby a stavební práce
 výstavba nových objektů,
 stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby (nástavba, přístavba, apod.).
Nákup pozemků a staveb
 nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu sociálního podniku, cena pozemku nesmí
přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů,
 nákup stavby (celé nebo její části) pro vybudování sociálního podniku. Cena nemovitosti musí být určena
znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti).
Majetek a vybavení
 pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku,
 pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Nákup služeb
 vypracování Podnikatelského plánu, projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby
nebo pro provádění stavby, povinná publicity, autorský dozor, technický dozor investora, BOZP, projektová
dokumentace stavby, EIA, ocenění pozemků a staveb.
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B.1.2.1 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování
nezaměstnanosti
Oprávnění žadatelé:

OSVČ,

obchodní korporace,

NNO,

církve,

církevní organizace,

zapojení obcí nebo svazku obcí je možné založením obchodní korporace.

Zásadní podmínky:
Zpracování podnikatelského plánu
Dodržení „Principů sociálního podnikání“
Principy sociálního podnikání jsou pro příjemce závazné a budou sledovány v průběhu realizace a udržitelnosti projektu.
Žadatel popíše naplňování a dodržování principů sociálního podniku v Podnikatelském plánu

Podmínky pro výzvu MAS definuje Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD. Součástí výzvy jsou –
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy. – dostupné na:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD
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A. 2. 1 Dostupné bydlení pro občany
Alokace opatření CZV: 10 526 320 Kč

Aktivita: Sociální bydlení
Předpoklad vyhlášení výzvy MAS - 04/2018

Hlavní podporované aktivity






nákup objektů, domů, bytů a pozemků
výstavba nových sociálních bytů,
nákup a dostavba nedokončených staveb,
rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu
nebo bytového domu, společné prostory bytového
domu jsou definovány nařízením vlády č.
366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
 pořízení základního vybavení bytové jednotky,

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně
85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
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Vedlejší podporované aktivity








technický dozor investora, BOZP, autorský
dozor,
zeleň v okolí budov a na budovách,
demolice původního objektu na místě realizace
projektu,
projektová dokumentace stavby,
studie proveditelnosti,
zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a
organizace výběrových a zadávacích řízení,
povinná publicita (dle kap. 13 Obecných
pravidel).

A. 2. 1 Dostupné bydlení pro občany
Aktivita: Sociální bydlení
Oprávnění žadatelé:

obce,

nestátní neziskové organizace,

církve,

církevní organizace.

Zásadní podmínky:
Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi. Sociálního bydlení musí být v
souladu s parametry sociálního bydlení dle IROP – blíže viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce.
Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.

Podmínky pro výzvu MAS definuje Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD. Součástí výzvy
jsou – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy. – dostupné na
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
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A.3.1.1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit
Alokace opatření CZV: 5 263 160 Kč

Aktivita: Rozvoj komunitních center
Předpoklad vyhlášení výzvy MAS - 05/2018

Hlavní podporované aktivity
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou
infrastruktury komunitního centra včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských
sítí,
 rekonstrukce a stavební úpravy existujícího
objektu a zázemí pro poskytování aktivit
komunitních center včetně sociálních služeb,
budou-li v projektu poskytovány,
 nákup pozemků a staveb,
 vybavení pro zajištění provozu zařízení,
 pořízení automobilu pro poskytování terénních a
ambulantních sociálních služeb.
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně
85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007513

Vedlejší podporované aktivity










demolice staveb na místě realizace projektu,
úpravy venkovního prostranství (přístupové
cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
zabezpečení výstavby (technický dozor
investora, BOZP, autorský dozor),
projektová dokumentace stavby, EIA,
zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a
organizace výběrových a zadávacích řízení,
studie proveditelnosti,
povinná publicita (dle kap. 13 Obecných
pravidel),
nákup služeb, které tvoří součást pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny
vybavení (např. školení na ovládání pořízeného
vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací
ceny vybavení).

A.3.1.1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit
Aktivita: Rozvoj komunitních center
Oprávnění žadatelé:
 kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 organizace zřizované kraji,
 organizace zakládané kraji,
 organizace zřizované obcemi,
 organizace zakládané obcemi,
 dobrovolné svazky obcí,
 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 nestátní neziskové organizace,
 církve,
 církevní organizace
Zásadní podmínky:

Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.
Podmínky pro výzvu MAS definuje Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD. Součástí výzvy
jsou – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy. – dostupné na
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
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A.3.1.1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit
Aktivita: Rozvoj sociálních služeb
Předpoklad vyhlášení výzvy MAS - 05/2018

Hlavní podporované aktivity
 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí
pro poskytování sociální služby,
 nákup pozemků a staveb,
 pořízení vybavení,
 pořízení automobilu pro účely poskytování terénní
nebo ambulantní sociální služby.
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně
85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Vedlejší podporované aktivity
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demolice staveb na místě realizace projektu,
úpravy venkovního prostranství (přístupové
cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
zabezpečení výstavby (technický dozor
investora, BOZP, autorský dozor),
projektová dokumentace stavby, EIA,
zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a
organizace výběrových a zadávacích řízení,
studie proveditelnosti,
povinná publicita (dle kap. 13 Obecných
pravidel),
nákup služeb, které tvoří součást pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny
vybavení (např. školení na ovládání pořízeného
vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací
ceny vybavení).

A.3.1.1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit
Aktivita: Rozvoj sociálních služeb
Oprávnění žadatelé:
 kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 organizace zřizované kraji,
 organizace zakládané kraji,
 organizace zřizované obcemi,
 organizace zakládané obcemi,
 dobrovolné svazky obcí,
 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 nestátní neziskové organizace,
 církve,
 církevní organizace
Zásadní podmínky:
Z výzvy nelze podpořit sociální službu - domovy pro seniory dle § 49 a domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo
zdravotně postižených osob.
Podmínky pro výzvu MAS definuje Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD. Součástí výzvy
jsou – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy. – dostupné na
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007513
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