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3.7.1 Programový rámec Integrovaný regionální operační program

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) může být realizován v Prioritní ose 4, specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Tato prioritní osa podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně z následujících specifických
cílů:
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Problematika, kterou řeší IROP, souvisí prakticky se všemi strategickými cíli rozvoje území působnosti
LAG Podralsko a s většinou cílů specifických. Nemusí se jednat o zaměření celého opatření v rámci
specifických cílů.
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.1: Rozvinutá a kvalitní infrastruktura
Opatření 1.1.3: Řešení dopravní infrastruktury
Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Vazba na specifický cíl 1.2 IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (zvýšení bezpečnosti
železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy).
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.2: Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
Opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní
učení
Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Vazba na specifický cíl 2.4 IROP: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
Opatření 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS
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Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Vazba na specifický cíl 2.1 IROP: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Strategický cíl 3: Rozvinutá ekonomická základna
Specifický cíl 3.2: Rozvoj zaměstnanosti
Opatření 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Vazba na specifický cíl 2.2 IROP: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

3.7.1.1 Návaznost řešených opatření IROP na analytickou část
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.1: Rozvinutá a kvalitní infrastruktura
Opatření 1.1.3: Řešení dopravní infrastruktury
Vazba na analytickou část: popsaný špatný stav chodníků, resp. chybějící chodníky pro zvýšení
bezpečnosti v obci, cyklostezky (kapitola 2.4 Doprava)
V řadě obcí (Mšeno, Brniště, Žandov, Jestřebí, Stvolínky, Osečná…) existují záměry propojení
odloučených částí obce s centrem pomocí vybudování nebo rekonstrukce cyklotras, což souvisí
s rostoucím zájmem občanů o využití cyklotras k dopravě buď přímo do zaměstnání , za službami
nebo do školy, popř. alespoň k zastávce autobusové dopravy do centra obce. (Podkapitola 2.4.1
Silniční doprava)
SWOT analýza ke kapitole 2.4 Doprava, zejména slabé stránky - špatný stav chodníků nebo chybějící
chodníky pro zvýšení bezpečnosti v obci a příležitosti - podpora rozvoje kombinované dopravy, využití
prostředků z EU na rozvoj dopravní infrastruktury, podpora alternativních typů dopravy, šetrných
k životnímu prostředí.
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.2: Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
Opatření 1.2.2: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Vazba na analytickou část: V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutně k řešení otázka
přeplněnosti mateřských škol.
Z řady základních a středních škol byl zaznamenán požadavek rekonstrukce a vybavení odborných
učeben, např. přírodovědných a jazykových, školy mají rovněž zájem o pořizování venkovních
přírodovědných učeben. (Kapitola 2.8 Život v obcích, podkapitola 2.8.3 Vzdělávání a školství)
SWOT analýza ke kapitole 2.8 Život v obcích, zejména následující oblasti: slabé stránky nepřipravenost MŠ na vývoj počtu dětí v silných ročnících, nižší vybavenost odborných učeben na
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venkovských základních školách. Příležitosti - zkvalitňování školské infrastruktury (vybavení tříd ad.),
rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání. Hrozby - migrace obyvatel a úbytky dětí
ve školách během školního roku, uzavření malých škol.
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
Opatření 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS
Vazba na analytickou část: Na území je absence několika sociálních služeb. Jedná se o tísňovou péči,
denní stacionáře, týdenní stacionáře, telefonní krizovou pomoc, kontaktní centra, služby následné
péče, sociální terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace.
Tyto služby buď na území úplně chybí, nebo jsou zastoupeny v malém množství. Větší obce (Nový
Bor, Mšeno, Brniště, Jablonné v Podještědí…) postrádají komunitní a polyfunkční centra.
Z hlediska cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením je za prioritní považována potřebnost
služeb zajišťovaných v přirozeném prostředí klienta (osobní asistence, terénní pečovatelská služba),
dále služeb rané péče, hospicové péče a denního stacionáře. Za další prioritu je považováno
mapování a odstraňování bariér, které znesnadňují život zdravotně postižených občanů.
Pro znevýhodněné skupiny občanů byla ze strany obcí rovněž evidována potřeba vzniku sociálního
bydlení. (Kapitola 2.8 Život v obcích, podkapitola 2.8.2 Sociální a zdravotní služby).
SWOT analýza ke kapitole 2.8 Život v obcích, zejména následující oblasti: Silné stránky - dobrá práce
neziskových organizací v sociální oblasti i v oblasti spolkového života v obcích, ochota obcí řešit
sociální problémy občanů, kvalitní práce odborů sociálních služeb měst na území LAG Podralsko
(dobrá spolupráce, komunikace, vstřícnost), dobře nastavený a organizovaný systém řízení rozvoje
sociálních služeb, elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Slabé stránky - chybějící
možnosti dostupného sociálního bydlení, nedostatečné zajištění sociálních služeb u menších obcí,
nedostatečná kapacita pečovatelské služby, nízká informovanost o sociálních službách, nižší míra
služeb pro klienty cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením. Příležitosti - prohloubení
vzájemné spolupráce mezi poskytovateli, sociálních služeb a zdravotní péče, zlepšení komunikace a
informovanosti mezi NNO, Lbc. krajem i mezi městy), možnost rozvoje spolupráce mezi obcemi,
svazky obcí, ale i meziregionální spolupráce, spojení obcí a vytvoření sítě dostupného bydlení, aktivní
činnost občanských sdružení v sociální oblasti, potřeba mapování, odstraňování a nevytváření bariér,
které znesnadňují život zdravotně postiženým, zkvalitnění a rozšíření služeb včetně vzdělávání
zaměstnanců, získávání zaměstnanců pro poskytování sociálních služeb. Hrozby - Nedostatečné
finanční zdroje pro poskytovatele i pro uživatele sociálních a zdravotních služeb.
Strategický cíl 3: Rozvinutá ekonomická základna
Specifický cíl 1.4: Rozvoj zaměstnanosti
Opatření 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
Vazba na analytickou část: Zájem o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Poptávka po informacích
o možnostech zahájení samostatné výdělečné činnosti za podpory Úřadu práce ČR se nesnižuje, ale
naopak dlouhodobě roste.
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Mezi podnikajícími subjekty i NNO roste zájem o rozšiřování a zakládání sociálních podniků, které by
mohly v období 2015 a dále významně přispět ke snižování nezaměstnanosti. Existující sociální podniky
na území LAG Podralsko se zabývají především venkovními úklidovými pracemi a komunálními
službami. Zaměření stávajících zájemců o sociální podnikání je např. na chráněné dílny a výrobu a
prodej regionálních produktů.
Působení množství významných firem se zahraniční účastí, jež se řadí k zaměstnavatelům nad 500
zaměstnanců a mohly by tedy přispět ke snížení nezaměstnanosti v území. V této kategorii
zaměstnavatelů se jedná o subjekty, které nejčastěji nepožadují specifické profese, ale především
manuální zručnost a zdravotní způsobilost a dispozice pracovníků.
Na území LAG Podralsko se nachází řada sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených lokalit, a to zejména ve městě Ralsko, Mimoň a sousední obec Pertoltice pod Ralskem,
Zákupy, Stráž pod Ralskem a Nový Bor. Obyvatelé těchto lokalit mají většinou jen základní vzdělání a
právě v těchto lokalitách je nejvyšší míra nezaměstnanosti. (Kapitola 2.9 Podnikání, výroba
zaměstnanost)
SWOT analýza ke kapitole 2.9 Podnikání, výroba zaměstnanost), zejména následující oblasti: Slabé
stránky
- vyšší míra nezaměstnanosti v území, zařazení řady obcí mezi hospodářsky slabé oblasti, malé
množství živnostníků, nedostatek stabilizovaných podnikatelských subjektů, množství nevyužívaných
nebo jen částečně využívaných objektů typu brownfields, nízká kupní síla obyvatel, velké množství
sociálně vyloučených lokalit. Příležitosti - rozvoj sociálních podniků, rozvoj a podpora podnikání,
s rozvojem průmyslu možnost více pracovních příležitostí pro obyvatele, rozvoj a podpora podnikání
(využití brownfields, volných ploch). Hrozby - zhoršení ekonomické situace, ztráta pracovních míst,
zánik ekonomických subjektů, odliv obyvatel do míst s větší nabídkou pracovních příležitostí, dovoz
levných výrobků – zemědělských, textilních, apod.

3.7.1.2 Vazba na horizontální témata PR IROP
Horizontální témata v PR IROP jsou sledována ze tří základních pohledů:
1) Rovné příležitosti a nediskriminace
Horizontální principy pro oblast rovných příležitostí a nediskriminace budou pozitivně ovlivněny
projekty realizovanými v programovém rámci CLLD prioritní osy 4, SC 4.1. Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu v několika opatřeních, především v opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení kde bude budována infrastruktura za účelem
posilování klíčových kompetencí všech osob zapojených do vzdělávání. Pozitivní dopad bude mít i
opatření 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS a opatření 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, kdy
zaměstnání osob cílových skupin sociálních podniků povede k jejich začlenění a tím posílení rovných
příležitostí a nediskriminace těchto osob na trhu práce.
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Všechna opatření CLLD LAG Podralsko výše neuvedená, mají buď pozitivní, příp. neutrální dopad na
oblast rovných příležitostí a nediskriminace.
2) Rovné příležitosti mužů a žen
Pozitivní dopad projektů realizovaných v rámci integrovaného nástroje CLLD se projeví v oblasti
rovných příležitostí mužů a žen zejména při realizaci programového rámce OP Zaměstnanost
(uvedeno v podkapitole 3.6.2.2 Horizontální témata PR OP Zaměstnanost), ale při realizaci opatření
z programového rámce IROP 1.2.2: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení, opatření 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS a opatření 3.2.3: Zvýšení
zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech bude pozitivní vliv rovněž znatelný. Aktivit projektů se mohou účastnit
všechny osoby splňující podmínky pro cílové skupiny bez ohledu na další charakteristiky zapojených
osob. Všechna opatření přispějí k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce, jejich vzdělávání a
tím
ke
snižování
diskriminace
a
podpoře
rovných
příležitostí.
Všechna opatření CLLD LAG Podralsko výše neuvedená, mají buď pozitivní, příp. neutrální dopad na
oblast rovných příležitostí mužů a žen.
3) Udržitelný rozvoj
Dopad realizace projektů do oblasti udržitelného rozvoje bude pozitivní zejména v opatření 1.1.3:
Řešení dopravní infrastruktury, které svým charakterem přispívá k rozvoji udržitelné dopravy.
Všechna další opatření CLLD LAG Podralsko výše neuvedená, mají buď pozitivní, příp. neutrální dopad
na oblast udržitelného rozvoje.

3.7.1.3 Rozvinutá a kvalitní infrastruktura
TABULKA 1: SPECIFICKÝ CÍL ROZVINUTÁ A KVALITNÍ INRASTRUKTURA

Specifický cíl
strategie:
Název
opatření:
Vazba na
Specifický cíl
IROP:
Vazba na
Strategické
cíle SCLLD:

Popis
opatření:

Rozvinutá a kvalitní infrastruktura
Opatření 1.1.3: Řešení dopravní infrastruktury
Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Vazba na prioritní osu 1, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel

Východiskem je analytická část, kapitola 2.4 Doprava, vazba podrobně popsána v kapitole
3.7.1.1 Návaznost řešených opatření IROP na analytickou část:
Cyklostezky a chodníky
o Zajištění bezpečné dopravy pro pěší a cyklodopravu v návaznosti na prostředky
hromadné dopravy
o Zajištění dopravní dostupnost práce, služeb, vzdělávání
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o
o
o

Omezení:

Typy
projektů:

Využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil
Začlenění sociálně vyloučených lokalit
Zajištění bezpečné dopravy pro pěší a cyklodopravu v návaznosti na prostředky
hromadné dopravy
Nelze financovat: Cyklostrasy pro cestovní ruch, projekty na silnicích 1. třídy
Bezpečnost
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací, chodníky. Podporovány budou integrované projekty.
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.
Dle skutečností zjištěných během přípravy SCLLD (komunitní projednávání, zjišťování
absorpční kapacity, dotazníková šetření, analýza problémů a potřeb apod.) plánuje LAG
Podralsko zaměření projektů především do oblasti cyklodopravy a bezpečnosti.
Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Příjemci
podpory:
Minimální/
maximální
výše
Minimální/maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve Výzvě MAS.
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
kritérií:
Monitorovací indikátory výstupů:
Kód NČI
Název
2014+
7 50 01
Počet realizací, vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (realizace)
7 61 00
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
7 62 00
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
7 64 01
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Monitorovací indikátory výsledků:
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Kód NČI
2014+
7 63 10
7 51 20

Název
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

3.7.1.4 Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
TABULKA 2: SPECIFICKÝ CÍL ZVYŠENÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

Specifický cíl
strategie:
Název opatření:
Vazba na
Specifický cíl
IROP:
Vazba na
Strategické cíle
SCLLD

Popis opatření:

Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
Opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení (výstavba, rekonstrukce, vybavení odborných učeben, laboratoří…)
Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Vazba na prioritní osu 2, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel

Východiskem je analytická část, kapitola 2.8, Život v obcích, podkapitola 2.8.3
Vzdělávání a školství. Vazba podrobně popsána v kapitole 3.7.1.1 Návaznost řešených
opatření IROP na analytickou část:
o
Rozšiřování kapacit pro předškolní vzdělávání - dostupné školství
o
Podpora infrastruktury a vybavení v klíčových kompetencích - základní a
středoškolské vzdělávání - dostupné školství
o
Účinnější přístup ke vzdělávání v celém spektru dovedností a činností (praktické,
IT, jazykové, přírodovědné, technické) - vybavení a rekonstrukce odborných učeben
(vzdělávací centrum, výuka cizích jazyků…)
o
Rovný přístup ve vzdělání - posílení kapacity pro SVP
o

Typy projektů

Dostupná nabídka neformálního vzdělávání a celoživotního vzdělávání

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání za účelem rozšiřování jejich kapacit
– 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 vč. případných úprav 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.
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Příjemci
podpory:
Minimální/
maximální výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií:

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 vyloučeným osobám.
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro středoškolské 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.
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 reg. trhu práce.
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
Doplňkové aktivity
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na
budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.
Na území Působnosti LAG Podralsko byla pomocí komunitních projednávání SCLLD
a zejména dotazníkových šetření v obcích a na školách zjištěna potřeba zejména
zvyšování kapacit MŠ, budování zařízení pro dětské skupiny předškolního věku,
rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ a SŠ (gymnázia) a rekonstrukce budov
pro neformální vzdělávání.
Zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
a středoškolského vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace

Minimální/maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve Výzvě MAS.

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
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Monitorovací indikátory výstupů
Kód NČI 2014+
Název
5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Monitorovací indikátory výsledků
Kód NČI 2014+
Název
5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
5 00 20
5 01 20

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení (%)
Počet osob využívajících zařízení o děti do 3 let

3.7.1.5 Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
TABULKA 3: SPECIFICKÝ CÍL DOSTUPNÉ SLUŽBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V DOSTATEČNÉ KVALITĚ

Specifický cíl
strategie:

Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě

Název
opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:

1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS

Vazba na
Strategické
cíle SCLLD

Popis
opatření

Omezení

Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Vazba na prioritní osu 2, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí
k sociální inkluzi
Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel

Východiskem je analytická část, kapitola 2.8, Život v obcích, podkapitola 2.8.2 Sociální
a zdravotní služby. Vazba podrobně popsána v kapitole 3.7.1.1 Návaznost řešených
opatření IROP na analytickou část:
Komunitní centra:
Vytvořit zázemí pro zahájení komunitní práce, pro řešení soc. situace jednotlivců v jejich
soc. prostředí, vzdělávání, zvyšování kompetencí pro lepší uplatnění na trhu práce,
snižování předsudků, sbližování tradic a kultur s cílem začleňování jednotlivců a skupin do
společnosti. Prostor pro řešení krizových situací prostřednictvím sociálních služeb. Podpora
zařízení, která poskytují služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a
současně poskytují zázemí pro služby a sociální práci.
Sociální bydlení:
Rekonstrukce vhodných objektů za účelem výstavby a přestavby sociálních bytů pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel, mladé rodiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel.
Žadatel doloží zajištění služby registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve
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kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích,
kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako
Typy projektů celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb,
minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v
ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního
začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce,
které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem
obyvatelům lokality. Podpora zařízení, která poskytují služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a současně poskytují zázemí pro služby a sociální práci.
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.
Příklad projektu: Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic
bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů.
Změnou SCLLD k datu 28.2.2019 se daná aktivita opatření SCLLD již nebude realizovat,
z důvodů změn priorit v území, zjištěných na základě opakovaného šetření mezi
potenciálními žadateli. Tato změna byla komunitně projednána na jednání Valné hromady
LAG Podralsko 17.12.2018.
Doplňková aktivita
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.
Příjemci
Nestátní neziskové organizace, obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
podpory
– dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí;
sociální služby církve; církevní organizace
Příjemci
podpory
– Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
sociální
bydlení
Minimální/
maximální
výše
Minimální/maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve Výzvě MAS.
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
kritérií
Monitorovací indikátory výstupů
Kód NČI 2014+
Název
5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

12

5 53 01
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení (bytové jednotky)
Monitorovací indikátory výsledků
Kód NČI 2014+
Název
6 75 10
Kapacita služeb a sociální práce (klienti)
5 53 20
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení (osoby/rok)
5 53 10
Nárůst kapacity sociálních bytů

3.7.1.6 Rozvoj zaměstnanosti
TABULKA 4: SPECIFICKÝ CÍL ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Specifický cíl
Rozvoj zaměstnanosti
strategie:
Název opatření: Opatření 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech (podpora sociálního podnikání)
Vazba na
Prioritní osa 4, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
Specifický cíl
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
IROP
Vazba na prioritní osu 2, specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Vazba na
Strategický cíl 3: Rozvinutá ekonomická základna
Strategické cíle
SCLLD
Východiskem je analytická část, kapitola 2.9, Podnikání, výroba, zaměstnanost. Vazba
podrobně popsána v kapitole 3.7.1.1 Návaznost řešených opatření IROP na analytickou
Popis opatření
část:
Podpora lokálních subjektů za účelem vzniku nových a rozvoje 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. Vhodné je provázání investičních potřeb
s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.
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
Typy projektů
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.
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.
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Příjemci
podpory:

Příklad projektu
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.
Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán.
Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
DSO, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Minimální/
maximální výše
celkových
Minimální/maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve Výzvě MAS.
způsobilých
výdajů
Principy pro
určení
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
preferenčních
kritérií
Monitorovací indikátory výstupů
Kód NČI 2014+ Název
1 00 00
Počet podniků pobírajících podporu
1 01 02
Počet podniků pobírajících granty
1 04 00
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
1 04 03
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny (FTE)
1 01 05
Počet nových podniků, které dostávají podporu (podniky)
1 03 00
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
Monitorovací indikátory výsledků
Kód NČI 2014+
Název
1 04 11
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

