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PRIORITNÍ OSA 4

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Alokace pro SC 4.1  - 304 mil. EUR

• podporovány jsou aktivity identifikované ve strategiích 
komunitně vedeného místního rozvoje

• není možné podporovat jiné projekty, než umožňují prioritní 
osy IROP

• žadatelem není místní akční skupina

• aktivity, podporované z IROP, mohou být ze SC: 
1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3;

• míra spolufinancování: 95 % EFRR a  5 % příjemce



SC 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM 

DOPRAVY 

• zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a 
pěší dopravy

• rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, pruhy pro 
cyklisty

Příjemci: obce, DSO, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
DSO, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách



ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY PROJEKTU SC 1.2 

Cyklostezka z města do 25 000 –

sousední obce 

Popis: cyklostezka propojující město 

se sousední obcí, převedení 

každodenního intenzivního 

cyklistického provozu ze silnice I. třídy 

na samostatnou cyklostezku, povede 

ke zvýšení bezpečnosti.

Žadatel: DSO

Bezpečné a bezbariérové chodníky 

v obci 

Popis: výstavba bezbariérových 

chodníků podél stávající hrany silnice 

III třídy, zvýšení bezpečnosti chodců, 

přizpůsobení osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace

Žadatel: obec

Terminál autobusové dopravy uzlového bodu v obci do 3 000 obyvatel 

Popis: Realizace aktivit předkládaného projektu přispěje ke zlepšení podmínek 

dopravní obslužnosti a dostupnosti obce a jejího spádového území, zklidnění a 

zvýšení bezpečnosti dopravy v centrální části obce. Malý terminál autobusové 

dopravy nahrazující nevyhovující autobusové zastávky v blízkosti křižovatky 

silnice I. třídy a dvou silnic III. třídy, zabezpečení stání linek do 4 směrů 

Žadatel: organizace zřizovaná nebo zakládaná obcí 



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

• Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými 

prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v 

exponovaném územích s důrazem na přizpůsobení se změnám 

klimatu a novým rizikům

• Příloha č. 5 IROP Seznam ORP, jejichž správní území je dotčené 

zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou 

klimatu a haváriemi nebezpečných látek

Příjemci: záchranný útvar HZS ČR, SDH obcí (kategorie II. a III.), které 

získaly souhlasné stanovisko HZS ČR krajů



ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY PROJEKTŮ SC 1.3

Zodolnění stanice vůči účinkům

mimořadné události: - souhlasné

stanovisko HZS krajů.

Popis: Stav nevyhovující funkční

zázemí zbrojnice, nutnost zajistit

přijatelnou reakční dobu pro nasazení

složek, dovybavení zbrojnice. Zajistit

stavební úpravy zbrojnice a výměna

garážových vrat.

Žadatel: obec

Pořízení specializované techniky 

- souhlasné stanovisko HZS krajů

Popis: Území s vysokým výskytem 

požárů, SDH nedisponuje s 

velkokapacitní požární cisternou na 

dopravu vody. Účelem projektu je 

dovybavit zbrojnici o velkokapacitní 

požární cisternou na dopravu vody. 

Žadatel: obec



SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB 

VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

• zřizování komunitní centra

• infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní 

pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných 

služeb

• sociální bydlení

Území: 60 % ORP se sociálně vyloučenou lokalitou

Příjemci - sociální služby: NNO, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO, 

církve, církevní organizace

Příjemci - sociální bydlení: obce, NNO, církve, církevní organizace 



ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY PROJEKTU SC 2.1

Polyfunkční centrum Sociální bydlení 

Popis: Rekonstrukce bytové jednotky, 

půdní vestavba bytů, potřeba změnit 

dispozice bytových jednotek pořízení 

kuchyňské linky. Byty se nachází na 

území ORP se sociálně vyloučenou 

lokalitou s dostupnou občanskou 

vybaveností. 

žadatel: NNO 

Popis: Rekonstrukce bývalého 

nákupního střediska v centru jedné z 

nejstarších sociálně vyloučených

lokalit. Komunitní centrum s dostatkem 

prostor pro aktivity a služby. Lidé zde 

najdou truhlárnu, zámečnickou dílnu, 

kuchyň pro výuku, PC učebnu, 

keramickou dílnu, knihovnu, sklady 

atd.  Celý objekt je řešen jako 

bezbariérový.

žadatel: NNO



SC 2.2 VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH 

PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ

• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních 

podniků na vymezeném území

Území: 60 % území ORP se sociálně vyloučenou lokalitou 

Příjemci: OSVČ, MSP, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO,NNO, církve, 

církevní organizace 



ILUSTRATIVNÍ TYPY PŘÍKLADŮ SC 2.2

Zpracování bylin a ovoce

Popis: V projektu byla podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bylo 

vytvořit 5 nových pracovních míst. Na tato místa byly přijaty osoby z cílových 

skupin. Nákup nemovitostí a technologií pro sušení bylin, ovoce, moštování

ovoce a jejich další zpracování. Podnik poskytuje služby jak místním občanům

(např. moštováním ovoce zejména místním drobným pěstitelům), tj. Balené

ovocné šťávy a bylinné čaje, bylinné sirupy a jablečné octy atd. Společnost se 

tak orientuje na regionální produkci, suroviny získává především z regionálních

zdrojů, tím také podporuje a prezentuje místní ekonomiku. 

Žadatel: OSVČ



SC 2.3 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO 

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A PÉČE O 

ZDRAVÍ

• opatření směřující k transformaci psychiatrické péče:

Území: 60 % ORP se sociálně vyloučenou lokalitou

Příjemci: obce, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti 

zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 

258/2000 Sb., v platných zněních, NNO, DSO, organizace 

zřizované nebo zakládané DSO



ILUSTRATIVNÍ TYPY PŘÍKLADŮ SC 2.3

Zřízení centra duševního zdraví

Popis: Rekonstrukce chátrající budovy, která bude využita jako Centrum 

duševního zdraví. Dojde k výměně oken, dveří, a podlahy, dále budou 

dokoupeny zdravotnické technologie. Centrum duševního zdraví bude 

zajišťovat péči psychosomatickým poruchám, neurotických stavům (panické 

poruchy generalizovaná úzkost). Nabídne možnost léčby velkých depresí 

infusní terapií v ambulantních podmínkách bez nutnosti hospitalizace v 

psychiatrické léčebně, specializovanou psychiatrickou, psychologickou a 

psychoterapeutickou péči pro děti, dorost, dospělé a seniory, péči pro závislosti 

na alkoholu a drogách, péči pro závislosti na hracích automatech, péči pro 

poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), první pomoc v zátěžových a 

depresivních stavech. Pacient se ve svém prostředí rychleji uzdraví a zapojí se 

do společnosti.

Žadatel: nestátní zdravotnické zařízení poskytující veřejnou službu



SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ 

UČENÍ

• rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání;

• výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, 
dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů, 
rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných 
klíčových kompetencí, úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky 
se SVP, rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení 
k internetu

Území: 60 % ORP se sociálně vyloučenou lokalitou

Příjemci: 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, obce, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní 
organizace



ILUSTRATIVNÍ TYPY PŘÍKLADŮ SC 2.4

Rozšíření kapacit MŠ

Popis: Potřeba rekonstrukce 

mateřské školy vyplynula ze 

zhoršujícího technického stavu 

původní budovy a zastarávání jejího 

vybavení a dále zvyšující počet 

obyvatel v obci. Přístavba MŠ, kde  

vznikne nová třída pro  20 dětí, dojde 

k vybavení školky včetně SVP pro děti 

s cílem usnadnit jejich integraci. V 

rámci školky také dojde ke stavebním 

úpravám, které umožní přístup dětem 

s omezenou pohyblivostí. Dojde k 

rozšíření jídelních prostor a úpravám 

venkovního prostranství. 

Žadatel: školské zařízení pro 

předškolní vzdělávání

Podpora infrastruktury vzdělávání v 

ZŠ

Popis: Nevyhovující stav učebny 

včetně vybavenosti. chemie a fyziky. 

Projekt se zaměřuje na rekonstrukci a 

vybavení odborných učeben, dále 

dojde k rekonstrukci stávajících 

prostor za účelem vytvoření vhodných 

podmínek pro žáky se speciálními 

potřebami výuky a omezenou 

pohyblivostí a orientací. 

žadatel: obec



SC 3.1 ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ 

OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

• opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, 
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení 
souboru památek (k 1.1. 2014);

• zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a 
knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Území: ČR mimo hl. města Prahy

Příjemci: vlastníci kulturního dědictví, příjemci 
nemohou být nepodnikající fyzické osoby



ILUSTRATIVNÍ TYPY PŘÍKLADŮ SC 3.1
Rekonstrukce NKP

Popis: Památka ze seznamu NKP k 1.1.2014

Narušená statika, střechou zatéká, fresky a interiérová výzdoba „omšelá“, vyskytují se 

nepůvodní stavební prvky. Části s narušenou statikou jsou zabezpečeny (tím je například 

umožněno otevření nových prostor pro návštěvníky – nehrozí jejich ohrožení), jsou 

opraveny krovy a opravena střecha, opravena venkovní fasáda i vnitřní omítky –

restaurace maleb, resp. fresek, odstraněny nepůvodní stavební prvky, opraveny podlahy, 

kde je to možné a relevantní je vybudován bezbariérový přístup. Prostory objektu jsou 

využívány pro výstavy, jsou zřízeny nové expozice (předpokládáme možnost nákupu 

mobiliáře) – např. spjaté s historií regionu, tamní známou osobností apod. 

Žadatel: vlastník památky

Revitalizace kostela 

Popis: Památka s indikativního seznamu NKP k 1.1.2014

Střechou zatéká, vlhkost interiérová výzdoba „omšelá“, kostel proto nevyužíván pro 

bohoslužby, nepřístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zpřístupnění kostela včetně zpřístupnění pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace, pořádání bohoslužeb, vánočních koncertů. 

Žadatel: církev



SC 3.3 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ 

DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

• pořízení územních plánů, pořízení regulačních plánů 

nenahrazujících územní rozhodnutí - pouze regulační 

plány, vytvářené z vlastního podnětu obce, územní 

studie

Území: ČR mimo území hl. města Prahy 

Příjemce: obce s rozšířenou působností 



ILUSTRATIVNÍ TYPY PŘÍKLADŮ SC 3.3

Pořížení územního plánu

Popis: Zpracován návrh územního plánu, který stanovuje základní koncepci 

rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Návrh vymezuje 

zastavěné území, plochy a koridory dopravní, technické infrastruktury a 

zastavitelných ploch, plochy pro bydlení, výstavbu, občanskou vybavenost, 

veřejného prostranství, plochy pro umístění čističky odpadních vod a vodovod, 

plochy výroby, skladování, územního systému ekologické stability. 

Žadatel: ORP



PRIORITNÍ OSA 4

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Alokace pro SC 4.2  - 85 mil. EUR

• Podporovány aktivity spojené s realizací SCLLD

Území: Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se 
schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 
obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel 
a nepřekročí hranici 100 000

Příjemci: MAS se schválenou SCLLD, standardizace 



PODPOROVANÉ AKTIVITY ZE SC 4.2

Přípravné podpůrné činnosti 

• aktualizace SCLLD (aktualizací není změna indikátorů, 

hodnot indikátorů či změna přílohy s výběrovými kritérii, 

změna fichí v PRV) 

• vzdělávání zaměstnanců MAS

• evaluace a monitoring 

• zpracování písemných postupů výběru a hodnocení 

projektů (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, 

věcné hodnocení)



Provozní činnosti 

• zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií

• vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS

• poskytování konzultací konečným žadatelům

• příjem žádostí o podporu

• posouzení souladu projektu se SCLLD

• hodnocení projektů (kontrola přijatelnosti a formálních
náležitostí, věcné hodnocení projektů)

• výběr projektů k financování, stanovení alokace a
schválení výběru

• postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných
projektů s určením alokace a dalšími relevantními
podklady z procesu hodnocení ke kontrole a
konečnému schválení ŘO

• opravy a doplnění předložených dokumentů podle
připomínek a pokynů ŘO/PRV/ZS)



• informování žadatelů o výsledcích hodnocení, zveřejnění zápisu z 
výběrové komise na webových stránkách MAS do 5 pracovních dní 
od jednání rozhodovacího orgánu 

• průběžná aktualizace webových stránek MAS

• vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní 
činnosti

• posouzení souladu změn projektů konečných příjemců s SCLLD –
souhlasné stanovisko MAS

• součinnost s ŘO/PRV/ZS (podněty ke kontrolám, aktivní spolupráce 
při přípravě seminářů pro konečné žadatele, zprostředkování 
podnětů ze strany příjemců)

• kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu, tj. před 
proplacením ŽoP, účast na kontrolách na místě jako přizvané osoby 
- na vyžádání ŘO/PRV/ZS

• kontrola (konzultace v IROP a OPŽP)Žádosti o platbu, monitorovací 
zpráva projektů

• kontroly na místě v době udržitelnosti projektu – na vyžádání 
ŘO/PRV/ZS

• vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů, které 
provedla MAS



Animace 

• osvojování dobrých příkladů praxe, výměna zkušeností 

• propagace SCLLD, informování o SCLLD, MAS

• semináře pro žadatele a příjemce 

Animace školských zařízení v OP VVV 

• metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon;

• školení pro žadatele a příjemce na ZŠ a MŠ

• konzultační činnost při realizaci projektu, například k zadávání 

veřejných zakázek, indikátorům, povinné publicitě

• metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, 

zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti 

předávaných výstupů

• metodická pomoc s vypořádáním připomínek k monitorovacím 

zprávám

• metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace 

projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci



AKTUALITY

• prioritní osa 2 IROP

– způsob aplikace uvedeného požadavku na 
integrované nástroje je připravován

• Způsobilost výdajů SC 4.2:

– Od 1.1. 2015 mzdové výdaje

– Od 1.7. 2015 ostatní výdaje

• 31.7 2015 zveřejnění obecné části Pravidel pro žadatele 
a příjemce

• 31.7. 2015 vyhlášeny výzvy na  individuální projekty v   
SC 1.1 a 3.3 



HARMONOGRAM ČINNOSTÍ SC 4.2

Schválení PD IROP 4.6. 2015

Příprava pravidel pro SC 4.2 Červen 2015

Připomínkování pravidel SC 4.2 Červenec/srpen 2015

Vypořádání a zapracování připomínek Srpen, září 2015

2. jednání Monitorovacího výboru IROP Září 2015

Zveřejnění pravidel pro SC 4.2 Září 2015

Vyhlášení výzvy pro SC 4.2 Září/říjen 2015



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Kateřina Skálová

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor řízení operačních programů 

http://www.dotaceEU.cz/irop 

http://www.dotaceeu.cz/irop

