
Programový rámec IROP  

Program: Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj 

Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje 

Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 

ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

Opatření pro financování z Programového rámce IROP byla vybrána s ohledem na 

potřebnost v regionu, absorpční kapacitu a alokaci finančních prostředků z IROP na tento 

programový rámec. 

Veškeré podmínky budou v konkrétních výzvách akceptovat aktuální pravidla IROP. 

 

Opatření / fiche č. 1 

Název opatření / 
fiche  

Bezpečná doprava 

Název specifického 
cíle Strategie MAS 

1.1. Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura 

 

Název a číslo 
opatření/fiche 

1. Bezpečná doprava 

Vazba na specifický 
cíl IROP 

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

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukci a výstavbu chodníků a 
stezek pro pěší, budování stezek pro cyklisty, realizaci 
bezpečnostních dopravních prvků, přechodů pro chodce s cílem 
zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy, zajistit dopravní dostupnost 
práce, služeb, vzdělání, využít potenciál nemotorové dopravy 
k mobilitě pracovních sil. 

Typy projektů Bezpečnost dopravy 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba: 
- chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
- bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné 
hromadné dopravy 



- podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II., a III, místní 
komunikace, železniční dráhu a navazující na bezbariérové 
komunikace pro pěší 
- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy 
Cyklodoprava 
Sloužící k dopravě do zaměstnání, škol nebo za službami 
výstavba: 
- samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a 
chodce se společným či odděleným provozem (C8a,b, C9a,b, 
C10a,b)  
- jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a 
chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací (,b, 
C9a,b, C10a,b) 
- úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty 
- realizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty 

Příjemci podpory Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi nebo 
dobrovolnými svazky obcí. 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve 
výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory   

kód /název 7 50 01 / Počet realizací vedoucí ke zvýšené bezpečnosti v dopravě 

Kód /název 7 51 20  / Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech 
v osobní dopravě 

 7 63 10/ Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 7 61 00/ Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 
 

Opatření / fiche č. 2 

Název opatření / 
fiche 

Investice do vzdělávání 

Název specifického 
cíle Strategie MAS 

3.1. Dostupná síť školských a vzdělávacích zařízení 
 

Název a číslo 
opatření/fiche 

2. Investice do vzdělávání 

Vazba na specifický 
cíl IROP 

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



Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Podpora vzdělávacích zařízení, která umožní zlepšit kvalitu 
základního vzdělávání. Podpora je zaměřena na udržení kvalitní 
sítě základních škol s důrazem na technické, přírodovědné, 
jazykové a IT obory a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 
v území MAS. Cílem je kvalitní infrastrukturou zajistit rovný 
přístup ke vzdělávání a k získání klíčových schopností a tím zajistit 
reálnou uplatnitelnost na trhu práce. 

Typy projektů 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.  
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 
vyloučených osob.  
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní 
konektivity v prostorách škol a školních zařízení a připojení k internetu 
Rozšiřování kapacity základních škol mimo vazbu na klíčové 
kompetence v území se sociálně vyloučenou lokalitou (ORP Semily, ORP 
Jičín). 

Příjemci podpory Obce, církve, školy a školská zařízení v oblasti základního 
vzdělávání. 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve 
výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory   

kód/ název 5 00 00 / Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

kód/ název 5 00 01 / Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

kód/ název 5 00 30 / Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření / fiche č. 3 

Název opatření / 
fiche 

Podpora hasičů 

Název specifického 
cíle Strategie MAS 

3.4. Zajištění bezpečného života v obcích 

 

Název a číslo 
opatření/fiche 

3. Podpora hasičů 

Vazba na specifický 
cíl IROP 

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

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Podpora je zaměřena na zajištění odolnosti s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Má 
zajistit  efektivní pomoc obyvatelstvu zasaženému mimořádnou 
událostí v území MAS náležící do  ORP Jičín a Semily. Toto území je 
dotčeno zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených 
změnou klimatu (sucho, sněhové srážky a námrazy)  - viz příloha č. 
5 programového dokumentu  IROP – Území vymezené pro 
specifický cíl 1.3. 
Technika a věcné prostředky vychází z dokumentu „Zajištění  
odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného 
sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“. 

Typy projektů Pořízení specializované techniky a věcných prostředků: 
- určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem 
- určených pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových 
srážek a masivních námraz 

Příjemci podpory Obce v ORP Semily a Jičín, které zřizují JPO kategorie II a III (viz. 
tabulka 22 str. 57-58 Strategie).  

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve 
výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory   

Kód/ název 5 70 01 / Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Kód/ název 5 75 20 / Počet exponovaných území s nedostatečnou 
připraveností složek IZS 

 

 

 



Opatření / fiche č. 4 

Název opatření / 
fiche 

Investice do sociálních služeb  

Název specifického 
cíle Strategie MAS 

3.2 Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby 

Název a číslo 
opatření/fiche 

4. Investice do sociálních služeb 

Vazba na specifický 
cíl IROP 

2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi   

4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Podpora je zaměřena na investice do sociálních služeb 
poskytovaných v území MAS dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (se zaměřením na 
ekonomicky aktivní věk), na podporu sociální integrace. Zaměření 
je na služby terénního i ambulantního charakteru.  Cílem je vyšší 
dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

Typy projektů Nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a vybavení a 
stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro poskytování 
sociálních služeb. Projekty se budou zaměřovat jak na vybudování 
zázemí pro terénní služby, tak na ambulantní formy sociálních 
služeb.  

Příjemci podpory Obce, OSVĆ, malé a střední podniky, nestátní neziskové 
organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či 
krajem, církve, církevní organizace. 

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve 
výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory  

Kód / název 6 75 10 / Kapacita služeb a sociální práce 

Kód / název 5 54 01 / Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Kód / název 5 54 02 / Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

 

 


