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

Název Fiche  Sociální služby 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

3.2. Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby 

Opatření Strategie 
MAS 

3.2.2. Zkvalitnění zdravotních a sociálních služeb a terénní péče 

Vazba na OPZ 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Provázanost Opatření /fiche je provázána na opatření/fichi 4 Investice do sociálních služeb a 
sociálního podnikání z programového rámce IROP 

Oblast podpory Opatření je zaměřeno na podporu činností institucí a jednotlivců zabývajících se 
sociálními službami (terénními a ambulantními, z pobytových jen odlehčovacími) 
a na jejich vzdělávání. Rovněž na činnosti spojené s komunitní sociální prací a 
činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec zákona 108/2006 Sb. Cílem je 
zajistit dostupné a kvalitní sociální služby v regionu MAS. 

Cílové skupiny Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby 
se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby 
s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, národnostní menšiny, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby 
žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, 
osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče 
samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby 
ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, 
osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, 
ohrožené osoby do 18 let věku, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, 
osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky. 
Dále také poskytovatelé a zadavatelé soc. služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších služeb na podporu soc. začleňování, místní samospráva, sociální 

Typy projektů Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, raná péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální 
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení osobám 
se sníženou soběstačností, osobní asistence, odlehčovací služby, podpora 
komunitní sociální péče,  
 

Definice příjemce Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální 
oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, OSVĆ, 
obchodní korporace 

Výše způsobilých 
výdajů 

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

Preference Principy: 
- dopad na území MAS 
- finanční náročnost 
- pracovní místa 
- přispívají k naplňování horizontálních témat 

Indikátory výstupu  

číslo 6 70 01  

název Kapacita podpořených služeb  

výchozí stav 0  



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

FICHE 5 Sociální služby 
vazba na SCLLD: vazba na OPZ: 2.3.1. alokace: 5,5 mil. Kč 

cílový stav 25   

Indikátory výsledku  

číslo 6 70 10 

název Využívání podpořených služeb 

výchozí stav 0 

cílový stav 50 
 

 

 

  

 

 

 



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

FICHE 6 Zaměstnanost 
vazba na SCLLD: vazba na OPZ: 2.3.1. alokace: 5,5 mil. Kč 
 

Název Fiche  Zaměstnanost 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

2.2. Zvýšení pracovních příležitostí včetně osob se sociálním znevýhodněním 

Opatření Strategie 
MAS 

2.2.1. Podpora rekvalifikačních kurzů a dalšího vzdělávání 
2.2.2. Podpora sociálního podnikání 

Vazba na OPZ 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Provázanost Opatření /fiche je provázána na opatření/fichi 4 Investice do sociálních služeb a 

sociálního podnikání z programového rámce IROP 

Oblast podpory Opatření je zaměřeno na podporu vzdělávání a učení obyvatel všech věkových 

kategorií, rekvalifikace především sociálně znevýhodněných občanů, podpora a 

zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací. Dále na rozvoj 

sociálního podnikání a podporu prorodinných opatření vedoucí ke zvyšování 

zaměstnanosti.  

Cílové skupiny Uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby se zdravotním 
postižením, osoby jinak znevýhodněné, osoby sociálně vyloučené, osoby 
vracející se na trh práce po MD, po výkonu trestu či opouštějící institucionální 
zařízení. 

Typy projektů Podpora sociálního podnikání, rekvalifikace a profesní vzdělávání, prostupné 
vzdělávání, zahájení podnikatelské činnosti 
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících forem zařízení (typu 
školní družiny, kluby s možností podpory příměstských táborů v době školních 
prázdnin), podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost. 

Definice příjemce OSVĆ, obchodní korporace, sociální podniky, poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, NNO, obce, 
organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a 
poradenské instituce, školy a školská zařízení 

Výše způsobilých 
výdajů 

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

Preference Principy: 
- nová pracovní místa 
- finanční náročnost 
- dopad na území MAS 
- přispívají k naplňování horizontálních témat 

Indikátory výstupu  

číslo 1 02 10 6 70 01 

název Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Kapacita podpořených služeb/místa 

výchozí stav 0 0 

cílový stav 1 5 

Indikátory výsledku  

číslo 6 70 10 6 26 00 



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

FICHE 6 Zaměstnanost 
vazba na SCLLD: vazba na OPZ: 2.3.1. alokace: 5,5 mil. Kč 

název Využívání podpořených služeb 
/osoby 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení 
své účasti 

výchozí stav 0 0 

cílový stav 20 5 
 

 

 


