
Přehled programových rámců 
 

 

Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV 
alokace: 54,4 mi. Kč  alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 

   

Fiche 1/ opatření  
Bezpečná doprava 
vazba na SCLLD: 1.1.2, 1.1.3 
vazba na IROP: 1.2 
alokace: 24,46 mil. Kč 

Fiche 5/ opatření  
Sociální služby 
vazba na SCLLD: 
vazba na OPZ: 2.3.1. 
alokace: 5,5 mil. Kč 

Fiche 7/opatření  
Podpora zemědělských 
podniků 
vazba na SCLLD: 2.1.4. 
vazba na PRV:  4.1.1. 
alokace: 9,88 mil. Kč 

Fiche2/ opatření  
Investice do vzdělávání 
vazba na SCLLD: 3.1.1., 3.1.3 
vazba na IROP: 2.4. 
alokace: 10,87 mil. Kč 

Fiche 6/ opatření  
Zaměstnanost  
vazba na SCLLD: 
vazba na OPZ: 2.3.1 
alokace:5,5, mil. Kč 

Fiche 8 / opatření 
Podpora potravinářských 
podniků 
vazba na SCLLD: 2.1.3. 
vazba na PRV:  4.2.1 
alokace: 2,94 mil. Kč 

Fiche 3/ opatření  
Podpora hasičů 
vazba na SCLLD: 3.4.1 
vazba na IROP: 1.3. 
alokace: 10,87 mil. Kč 

 Fiche 9/ opatření  
Podpora podnikání na 
venkově 
vazba na SCLLD: 2.1.1, 2.1.2 
vazba na PRV:  6.4.1. 
alokace: 4 mil. Kč 

Fiche 4/ opatření  
Investice do sociálních 
služeb a sociálního 
podnikání 
vazba na SCLLD: 2.2.3 
vazba na IROP: 2.1., 2.2. 
alokace: 8,15 mil. Kč 

 Fiche10/ opatření  
Podpora společenských 
funkcí lesů 
vazba na SCLLD: 4.2.1 
vazba na PRV: 8.5.2. 
alokace: 2,67 mil. Kč 

  Fiche11/ opatření  
Pozemkové úpravy 
vazba na SCLLD: 4.1.1., 4.1.4 
vazba na PRV: 4.3.1. 
alokace:  5,87 mil. Kč 

  Fiche12/ opatření  
Spolupráce MAS 
vazba na SCLLD: 3.3.4 
vazba na PRV: 19.3.1. 
alokace: 1,21 mil. Kč 

 

 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

FICHE 1 Bezpečná doprava 
vazba na SCLLD: 1.1.2, 1.1.3 vazba na IROP: 1.2 alokace: 24,46 mil. Kč 

 

Název Fiche  Bezpečná doprava 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

1.1. Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura 

 

Opatření Strategie 
MAS 

1.1.2 Investice do doprovodné infrastruktury bezpečné silniční dopravy včetně 

oddělených komunikací pro pěší a cyklotras 

1.1.3 Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch a autobusových zastávek a přestupních 
terminálů 

Vazba na IROP 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Oblast podpory Podpora zahrnuje investice do výstavby a rekonstrukcí chodníků, stezek pro pěší 
a cyklisty včetně bezpečnostních dopravních prvků, přechodů pro chodce apod., 
výstavbu a modernizaci dopravních terminálů s cílem zajistit bezpečný a 
dostupný region MAS Brána do Českého ráje 

Typy projektů Terminály – výstavba a modernizace přestupních terminálů a souvisejících 
parkovišť včetně doplňkové zeleně 
Bezpečnost – rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I, II a 
III třídy a místních komunikací, bezbariérové přístupy k zastávkám, signalizace 
pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám 
s omezenou pohyblivostí 
Cyklodoprava – výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras a jízdních pruhů 
pro cyklisty k cestě do zaměstnání a škol (s dopravním značením C8a, C9a,b nebo 
C10a,b) 
Podpořit lze i doplňkovou infrastrukturu (stojany na kola, úschovny kol, dopravní 
značení) a doplňkovou zeleň. 

Definice příjemce Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- dopad na území 
- naplňování indikátorů 
- finanční náročnost 
- bezpečnost účastníků dopravy 
- doba realizace 

Indikátory výstupu  

číslo 7 50 01 7 62 00 

název Počet realizací vedoucí ke 
zvýšené bezpečnostní dopravě 

Délka zrekonstruovaných cyklostezek a 
cyklotras v km 

výchozí stav 0 0 

hodnota 2018 2 0 

cílový stav 10 2 
 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

FICHE 2 Investice do vzdělávání 
vazba na SCLLD: 3.1.1., 3.1.3 vazba na IROP: 2.4. alokace: 10,87 mil. Kč 

 

 

Název Fiche  Investice do vzdělávání 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

3.1. Dostupná síť školských a vzdělávacích zařízení 
 

Opatření Strategie 
MAS 

3.1.1 Investice do předškolních, školských a vzdělávacích zařízení včetně jejich vybavení 
3.1.2. Podpora rovného přístupu ke vzdělávání 
3.1.3. Podpora infrastruktury a pestřejší nabídky pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 

Vazba na IROP 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

Oblast podpory Podpora je zaměřena na udržení kvalitní sítě základních a mateřských škol na 
venkově, středního a celoživotního vzdělávání s důrazem na technické, 
přírodovědné, jazykové a IT obory a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 
v území MAS. 

Typy projektů Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (rozšíření kapacit), 
infrastruktury pro základní, střední a celoživotní vzdělávání – stavební úpravy a 
pořízení vybavení ve vybraných kompetencích (komunikace v cizích jazycích, 
technických, řemeslných oborů a přírodních věd, ve schopnosti práce 
s digitálními technologiemi), podpora sociální inkluze (stavební úpravy budov a 
pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami). Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
Jako doplňková aktivita bude podporována i zeleň v okolí budov. 

Definice příjemce Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové 
organizace, církve, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti 
předškolního, základního a středního vzdělávání, vyšší odborné školy, další 
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- dopad na území 
- doba realizace 
- finanční náročnost 
- naplňování indikátorů 
- řešení inkluze 
- efektivnost a hospodárnost 

Indikátory výstupu  

číslo 5 00 00 

název Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

výchozí stav 0 

hodnota 2018 1 

cílový stav 5 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

FICHE 3 Podpora hasičů 
vazba na SCLLD: 3.4.1 vazba na IROP: 1.3. alokace: 10,87 mil. Kč 

 

 

Název Fiche Podpora hasičů 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

3.4. Zajištění bezpečného života v obcích 

 

Opatření Strategie 
MAS 

3.4.1 Investice do budov a vybavení všech složek HZS 

Vazba na IROP 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

Oblast podpory Podpora je zaměřena na připravenost území na mimořádné události na venkově, 
má zajistit  efektivní pomoc obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí 
v území MAS. 

Typy projektů Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro řešení mimořádných 
událostí (sněhové srážky a námrazy, orkány a větrné smrště, extrémní sucho, 
únik nebezpečných látek), přístavby, rekonstrukce a modernizace hasičských 
zbrojnic. 

Definice příjemce Obce v ORP Semily a Jičín, které zřizují JPO kategorie II a III 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- územní dopad 
- zohlednění potenciálu rizika 
- naplňování indikátorů 
- doba realizace 

Indikátory výstupu  

číslo 5 75 01 5 70 01 

název Počet nových a 
modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS 

Počet nové techniky a věcných prostředků 
složek IZS 

výchozí stav 0 0 

hodnota 2018 2 3 

cílový stav 3 4 
 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

FICHE 4  Investice do sociálních služeb a sociálního podnikání 
vazba na SCLLD: 2.2.3 vazba na IROP: 2.1., 2.2. alokace: 8,15 mil. Kč 

 

Název Fiche Investice do sociálních služeb a sociálního podnikání 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

2.2. Zvýšení pracovních příležitostí včetně osob se sociálním znevýhodněním 
3.2 Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby 

Opatření Strategie 
MAS 

2.2.2. Podpora sociálního podnikání 
3.2.1. Investice do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně vybavení 

Vazba na IROP 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  
2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

Oblast podpory Podpora je zaměřena na investice do sociálních služeb na venkově (se 
zaměřením na ekonomicky aktivní věk), podporu sociální integrace, rekonstrukci 
a výstavbu komunitních center a na vznik a rozvoj aktivit v oblasti sociálního 
podnikání a sociálního bydlení (pořízení bytů a bytových domů) v území MAS. 

Typy projektů - Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, podpora sociální 
integrace, rekonstrukce a výstavba komunitních center 

- infrastruktura pro terénní a ambulantní sociální, zdravotní a návazné 
služby   

- výstavba, rekonstrukce a modernizace sociálních podniků včetně 
vybavení (v souvislosti se vznikem nového pracovního místa pro osoby ze 
znevýhodněných skupin), 

-  pořízení sociálních bytů včetně nezbytného vybavení 
- doprovodná zeleň v okolí budov 

Definice příjemce Obce, OSVĆ, malé a střední podniky, nestátní neziskové organizace, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi či krajem 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- územní dopad a potřebnost 
- hospodárnost a efektivnost 
- naplňování indikátorů 
- využití stávajících budov 
- finanční náročnost 
- vznik nového pracovního místa 

Indikátory výstupu  

číslo 5  53 01 5 54 01 

název Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení 

Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci 

výchozí stav 0 0 

hodnota 2018 0 0 

cílový stav 2 3 

Indikátory výsledku  

číslo 1 00 00  

název Počet podniků pobírající 
podporu 

 

výchozí stav 0  

hodnota 2018 0  

cílový stav 2  


