Postupy pro jednání 17.9. 2015, Dobré
1) Výběr aktivit podporovaných v rámci CLLD


sestavit finální výčet aktivit, na jejichž realizaci budou požadovány finanční prostředky
z programů ESI fondů



stanovit alokace na vybrané aktivity na celé období



pro každé opatření stanovit minimální a maximální možnou výši dotace

2) Plán výzev


stanovit předběžný plán výzev MAS [kolikrát ročně bude MAS vyhlašovat výzvu, jak je bude
vyhlašovat (např. 1 výzva IROP + Zaměstnanost, 1 výzva PRV), zda bude opatření vyhlašovat
vícekrát s menšími alokacemi nebo méněkrát s většími alokacemi a další]



stanovit alokace na jednotlivé výzvy, aby mohl být stanoven finanční plán realizace SCLLD

3) Indikátorový plán


na základě vybraných opatření stanovit cílové hodnoty indikátorů k roku 2023



u některých indikátorů výsledku stanovit vstupní hodnoty vstupní

Podle plnění indikátorů bude MAS hodnocena a na základě toho jí může být krácena či navýšena
alokace.

4) Finanční plán


do finančního plánu strategie se uvádí částky za žádosti o platbu, které předloží příjemci do
října daného roku

Přehled všech možných aktivit v rámci CLLD
Integrovaný regionální operační program
SC 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
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.

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 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.

Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory,
trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických
dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí
Důraz bude kladen na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností,
potřebných k řešení reálných situací. Jedná se například o následující simulátory, trenažery a
vybavení pro:
- výuku taktického řízení,
- řízení vozidel,
- zásah u nebezpečných látek,
- zásah ve ztížených prostorách,
výcvik ve výškách a nad volným prostranstvím.

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 (ústavní) 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. 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.

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. 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. 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.

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. 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.

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. Příklady
projektů: Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení (pořízení kuchyňské
linky, rekonstrukce koupelny apod.) 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 (např. rozdělení větších bytů na menší)
za účelem vytvoření sociálních bytů. 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
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. 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. Př.: 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.

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o
zdraví
Deinstitucionalizace psychiatrické péče
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. 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. Jako doplňková
aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a
zahrady.

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. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách,
např. zelené zdi a střechy a zahrady.

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 budou stavební
úpravy učeben (částečná změna vnitřní dispozice, nákup a instalace strojů pro praktickou výuku –
CNC obráběcí stroj). 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.

Projekt modernizace školního statku je zaměřený na stavební úpravy a modernizaci vybavení
hospodářských stavení a objektů přidružené zemědělské výroby, kde probíhá výuka odborné praxe a
praktických cvičení pro studenty zemědělských oborů. Cílem projektu je zvýšení kvality výuky a tím i
zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Zkvalitnění výukového zázemí centra odborného
vzdělávání (střední škola s technickým nebo přírodovědným odborným zaměřením s komplexní
oborovou nabídkou). Škola se nachází v několika různých budovách, které organizačně či technicky
nevyhovují komplexnímu pojetí vzdělávání. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících prostor a
přístavbu či výstavbu nových, jejich vybavení nábytkem a v nezbytném rozsahu didaktickou a
přístrojovou technikou. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a
na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
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. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách,
např. zelené zdi a střechy a zahrady.

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.
Příklady projektů: Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových
kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí zapojení na
trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení vybavení. Jako doplňková
aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a
zahrady.

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví
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 kultura,
 národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014
(Indikativní seznam NKP).
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,
- 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.

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
Příklad projektu
- 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 EU a k zajištění zelené infrastruktury.

Program rozvoje venkova
1.1.1 Vzdělávací akce
Podporováno bude realizování vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti
zemědělství a lesnictví. Z důvodu zajištění kvality budou vzdělávací projekty moci realizovat pouze ty
subjekty, které získají k této činnosti akreditaci Ministerstva zemědělství. Akreditace bude
prováděna v souladu s vnitřními předpisy Ministerstva zemědělství.

1.2.1 Informační akce
Podporována bude realizace vzdělávacích projektů (tj. informačních akcí) v oblasti zemědělství a
lesnictví. Z důvodu zajištění kvality budou tyto projekty moci realizovat pouze ty subjekty, které
získají k této činnosti akreditaci Ministerstva zemědělství. Pro účely této operace se informační akcí
rozumí část projektu určená jedné skupině účastníků. Projekt pak může být složen z více
informačních akcí, které se však musí uskutečnit v průběhu 24 měsíců. Minimální počet účastníků
jedné informační akce je 15.

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo
zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu
přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro
další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na
produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do
nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních
mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském
podniku. Oproti samostatnému PRV mohou být přes MAS podporovány stavební náklady na
skladování obilovin a olejnin či pořízení jiných než speciálních zemědělských strojů. Podpora je
určena všem velikostním kategoriím podniků. Operace se netýká zpracování produktů uvedených v
Příloze I Smlouvy o fungování EU.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a
středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která
souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským
podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace
přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány
např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení
produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a
rekonstrukcí budov.

4.3.2 Lesnická infrastruktura
Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení
hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie
stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či
vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů
zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve
venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností i pro nezemědělské
podnikatele. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru,
zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou
též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.
Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané
činnosti. Typovým výdajem, například v oblasti výzkumu a vývoje, může být vybudování chemické
laboratoře, v oblasti textilu nákup šicího stroje, v oblasti zpracování kovů pořízení obráběčky, brusky

apod. Podporován nebude spotřební materiál, příjezdové cesty, obecné náklady a další výdaje, které
s realizací projektu přímo nesouvisí.

6.4.2 Podpora agroturistiky
Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění
diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího
využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporován nebude spotřební
materiál, příjezdové cesty, obecné náklady a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak
následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci tohoto opatření jsou
podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na
zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím
hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu)
(cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.
Opatření má vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod a s Plánem hlavních povodí České republiky, který stanovuje rámcové cíle v
ochraně před povodněmi, rámcové cíle v ochraně vod před dalšími škodlivými účinky vod
(problematika sucha a vodní eroze) a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými
účinky vod.

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha).

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní
toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

8.5.1 Investice do ochrany zpevňujících a melioračních dřevin
Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek)
od doby výsadby do stádia zajištění. Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a
celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení
zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují
postupné degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu lesních půd, pomáhají
zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují
náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci. V rámci celé České republiky se jedná o
plochu ochráněných kultur v rozsahu 10 tis. ha/rok. Opatření je zacíleno na lesní pozemky na území
celé ČR (mimo Prahu).

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Operace je zacílena na PUPFL na
území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu).

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena na
lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. ha lesa)
stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí,
případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem nebo předpisem (více než 20 tis.
ha lesa). V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investice, tzn., že daná
rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové
období.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou
hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích,
omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních
porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou
směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí
hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských
plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České
republice.

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Podpora je zaměřena na investice, jejichž výsledkem bude modernizace dřevozpracujícího provozu,
a to zejména prostřednictvím technologického vybavení.

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem
spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu
nemohlo být dosaženo. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn.
spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace (včetně právního
poradenství). Podporovány budou také společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či
stroje k výkonu jejich činnosti nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor
nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např.
přírodních, energetických či genetických zdrojů). Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o
spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek.
Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného
projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících
subjektů, spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace
(včetně právního poradenství). Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a
společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou takovéto spolupráce může být společný
prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje
spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci.
Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. Operace
může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu.
Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se
týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně jednoho zprostředkovatele mezi
zemědělcem a spotřebitelem. Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě,
že činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 50 km od
zemědělského podniku, z něhož produkt pochází. Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do
dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Operační program Zaměstnanost
Specifikace aktivit podporovaných z OP Zaměstnanost je uvedena v příloze – Informace ŘO OP
Zaměstnanost č. 2.

