2.5.1 Integrovaný regionální operační program – IROP
BŘEZEN 2018
V programovém rámci IROP je podporováno 6 opatření z celkových 8, které podmínky umožňují.
Z důvodu malé absorpční kapacity území nejsou podporována opatření ze specifického cíle 2.3 IROP
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví a ze specifického cíle 3.3
IROP Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Specifický cíl
strategie:
Název
opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:
Popis
opatření:

Typy projektů:

Příjemci
podpory:

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, kvalitní síť železničních tratí a na ní napojená,
dostatečně hustá síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras, vytvářející alternativu k
silniční dopravě
1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy
4.1, v něm na 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Cílem opatření je zlepšit kvalitu infrastruktury a zvýšit bezpečnost a bezbariérovost
nemotorové a veřejné dopravy.
Cyklodoprava v území není bezpečná. Cyklotrasy často vedou po silnicích nebo
místních komunikacích, kde hrozí kolize s auty. Samostatné cyklostezky ani
oddělené cyklopruhy na silnicích neexistují. Častý je souběh i s pěšími trasami, kde
hrozí kolize s chodci. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů je proto žádoucí budovat
oddělené trasy pro cyklodopravu, vč. doprovodné infrastruktury (dopravní značení,
odpočívadla, stojany na kola apod.). Budování cyklostezek a cyklotras je možné
pouze ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami.
Zásadní je též zvýšení bezpečnosti chodců budováním chodníků podél
frekventovaných komunikací (konkrétně jde o rekonstrukci, modernizaci a výstavbu
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace) a bezpečnostních prvků
(bezbariérové přístupy – rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; signalizace pro
nevidomé).
Důležitá je též podpora samostatných parkovacích systémů jako prvků
podporujících multimodalitu (nutná je tedy vazba na veřejnou dopravu).
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.3
Výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek a cyklotras (Budování cyklostezek a
cyklotras je možné pouze ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami)
Budování doprovodné infrastruktury cyklodopravy (stojany na kola, úschovny na
kola, odpočívadla)
Výstavba a rekonstrukce samostatných parkovacích systémů jako prvků
podporujících multimodalitu (nutná vazba na veřejnou dopravu)
Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky; bezbariérové přístupy - rekonstrukce,
modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné
hromadné dopravy; signalizace)
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
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Minimální a
maximální
výše:
Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky:

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

Monitorovací indikátory výstupů
Číslo
Název
76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
74001 Počet vytvořených parkovacích míst
76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola
75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
Název
76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

Specifický cíl
strategie:
Název
opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:
Popis
opatření:

Typy projektů:

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná pomoc v krizových situacích
1.2 Prevence rizik a katastrof
4.1, v něm na 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Cílem opatření je zvýšení odolnosti území proti rizikům a katastrofám.
Území není dostatečně připraveno na možná přírodní i antropogenní rizika a
katastrofy. Jednotky sborů dobrovolných hasičů disponují zastaralou technikou,
která není v případě mimořádné události nebo kumulovaných událostí a rizik
schopna adekvátně zvládat situaci. Cílem je modernizace této techniky. Vychází se
z dokumentu „Zajištění adekvátní 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“
Okruh žadatelů musí být v souladu s přílohou č.5 Programového dokumentu IROP
(ke stažení zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty).
Seznam ORP v území MAS dotčených jednotlivými riziky je následující:
Sněhové srážky a masivní námrazy: ORP Jičín
Sucho: ORP Jičín, ORP Mladá Boleslav, ORP Mnichovo Hradiště
Havárie nebezpečných látek: ORP Jičín, ORP Mladá Boleslav
Z důvodu omezené alokace finančních prostředků na toto opatření bude podpora
soustředěna jen na techniku související s výkonem činností spojených s extrémním
suchem. S ohledem na probíhající změny klimatu a industriální charakter regionu
lze očekávat, že pravděpodobnost výskytu mimořádných událostí a rizik se bude
zvyšovat.
Odkaz: Analytická část, kap.2.2.11
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností
spojených s extrémním suchem
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Příjemci
podpory:

Minimální a
maximální
výše:
Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky:

- obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle
přílohy zákona o požární ochraně)
- Hasičské záchranné sbory Středočeského kraje a Libereckého kraje

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

Monitorovací indikátory výstupů
Číslo
Název
57001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
Název
57520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS
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Specifický cíl
strategie:
Název
opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:
Popis
opatření:

Typy projektů:

Příjemci
podpory:

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů
1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb
4.1, v něm na 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, služeb
podporujících sociální začleňování a sociálního bydlení.
Území není dostatečně vybaveno sociálními službami. V území chybí pobytová i
terénní odlehčovací péče a terénní sociální služby pro rodiny s dětmi. Terénní
pečovatelská služba se potýká s nedostatkem prostředků na dopravní náklady.
Nedostatky existují i u služeb podporujících sociální začleňování osob, neboť
některá sociální zařízení, jako azylové bydlení, sociální bydlení nebo nízkoprahová
centra v území chybí.
Proto je třeba podporovat vytváření podmínek pro zlepšování kvality a dostupnosti
sociálních služeb. S ohledem na nepříznivý demografický vývoj populace a rozvoj
sociálně-patologických jevů lze očekávat, že význam sociální služeb a služeb
sociálního začleňování se bude zvyšovat.
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.7 – sociální oblast
Výstavba, rekonstrukce a vybavení zařízení sociálních služeb definovaných zákonem
č.108/2006 Sb. vč. terénních, ambulantních, pobytových sociálních služeb v rámci
„Infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby“
Pořízení sociálního bydlení (rekonstrukce a vybavení)
Sociální služby:
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
Sociální bydlení:
- obce
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace

Minimální a
maximální
výše:
Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky:

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

Monitorovací indikátory výstupů
Číslo
Název
55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
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Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
Název
67510 Kapacita služeb a sociální práce
55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení
55310 Nárůst kapacity sociálních bytů

Specifický cíl
strategie:
Název
opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:
Popis
opatření:

Typy projektů:
Příjemci
podpory:

Minimální a
maximální
výše:
Principy
preferenčních
kritérií:

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně
osob znevýhodněných na pracovním trhu
1.4 Podpora sociálního podnikání - investice
4.1, v něm na 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání
Cílem opatření je investiční podpora sociálního podnikání.
V území není dosud dostatečně rozvinuto sociální podnikání. Dle dostupných zdrojů
zde byl identifikován pouze jeden sociální podnik. Sociální podnikání však může být
vhodným řešením problémů místních komunit a napomoci sociálnímu začlenění a
pracovnímu uplatnění osob obtížně umístitelných na pracovním trhu. Zároveň
může svou činností vytvářet společensky prospěšné ekonomické aktivity, které
v území doposud chybějí a napomoci tak růstu občanské vybavenosti v území.
Proto je třeba podporovat vytváření a rozšiřování sociálních podniků. Předpokládá
se úzká provázanost na neinvestiční podporu sociálního podnikání v programovém
rámci OP Zaměstnanost.
Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových
skupin a bude přispívat k podpoře sociálního začleňování tím, že min. 30 %
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet
z cílových skupin.
Podpora stávajících podniků a pořízení vybavení do nich je možná pouze v případě,
kdy dojde zároveň k rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne
provozovat novou podnikatelskou aktivitu.
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.8 – Ekonomická aktivita a zaměstnanost v hlavních
ekonomických odvětvích
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
- osoby samostatně výdělečně činné
- malé a střední podniky
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- církve
- církevní organizace
- nestátní neziskové organizace
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
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Výsledky:

Monitorovací indikátory výstupů
Číslo
Název
10000 Počet podniků pobírajících podporu
10102 Počet podniků pobírajících granty
10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu
10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
10403 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny
Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
Název
10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
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Specifický cíl
strategie:
Název
opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:
Popis
opatření:

Typy projektů:

Příjemci
podpory:

Minimální a
maximální
výše:
Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky:

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání,
odpovídající potřebám pracovního trhu, dostatečná nabídka služeb mimoškolního a
celoživotního vzdělávání
1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
4.1, v něm na 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Cílem opatření je investiční podpora subjektů pro vzdělávání a celoživotní učení.
Existence škol je jedním ze základních prvků atraktivity venkova. Do budoucna lze
přitom v souvislosti s očekávaným poklesem počtu žáků předpokládat zvýšený tlak
na redukce sítě škol. Existují velké rozdíly ve vybavení jednotlivých škol, finanční
prostředky plynoucí do škol jsou velmi omezené. Existují rovněž problémy s inkluzí
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zabránění vylidňování oblasti jsou
proto nutné investice do výstavby, rekonstrukce a vybavení škol a vzdělávacích
subjektů, podpora kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, podpora
sociální inkluze pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu.
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.9
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a rozšíření kapacit pro zařízení
předškolního vzdělávání (dětské skupiny a mateřské školy)
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro základní vzdělávání v základních školách
pro výuku klíčových kompetencí
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro celoživotní vzdělávání pro výuku klíčových
kompetencí
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
pro výuku klíčových kompetencí
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu v zařízeních pro základní
vzdělávání
Pozn. Klíčovými kompetencemi jsou:
- komunikace v cizích jazycích,
- technické a řemeslné obory, přírodní vědy,
- schopnost práce s digitálními technologiemi.
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Monitorovací indikátory výstupů
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Číslo
50001
50000

Název
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
Název
50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
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Specifický cíl
strategie:

Název
opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:
Popis
opatření:

Typy projektů:

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní vyžití, široká
nabídka kulturních a sportovních akcí včetně volnočasových aktivit pro děti a
mládež, aktivní účast občanů na společenském dění, oživení a péče o hmotné i
nehmotné kulturní dědictví
1.6 Záchrana kulturního dědictví
4.1, v něm na 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví
Cílem opatření je podpora záchrany kulturního dědictví v podobě investic do
zachování nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek a sbírkových fondů.
Musí se jednat o památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, o
památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii
kulturní dědictví, o národní kulturní památky k 1. 1. 2014, památky evidované v
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Dotčené památky
musí být v souladu s PD IROP.
Tyto požadavky splňuje 6 objektů, které se řadí mezi národní kulturní památky,
z toho 3 zámky (Mnichovo Hradiště, Humprecht, Hrubý Rohozec), 1 hrad (Kost), 1
zřícenina hradu (Trosky) a 1 památka lidové architektury (Dlaskův statek). Všechny
tyto objekty jsou velmi cenným dokladem historického dědictví a patří
k nejnavštěvovanějším památkovým objektům. Jejich uchování pro budoucí
generace vyžaduje stálou péči.
Cílem opatření je rovněž zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních
fondů a jejich zpřístupnění.
Zde musí žadatel splňovat tyto podmínky:
- Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.
- Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila
30 000 návštěvníků.
Jediným subjektem, který toto splňuje je Muzeum Českého ráje v Turnově.
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.12
Efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení národních
kulturních památek
Příklady projektů:
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
- odstraňování přístupových bariér,
- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
- restaurování památek,
- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic
a depozitářů,
- digitalizace památek a mobiliářů,
- obnova parků a zahrad u souborů památek,
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického
a technologického zázemí
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich
zpřístupnění
Příklady projektů:
- zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů,
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- restaurování sbírkových a knihovních fondů,
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
- odstraňování přístupových bariér,
- digitalizaci sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších
projektů),
- zabezpečení a osvětlení objektů,
- rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic
a depozitářů,
- modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického
a technologického zázemí.
Příjemci
podpory:
Minimální a
maximální
výše:
Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky:

vlastníci památek, muzea nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu
v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Monitorovací indikátory výstupů
Číslo
Název
90501 Počet revitalizovaných památkových objektů
91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a
přírodních památek a atrakcí
90703 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
Název
91010 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí
zpřístupněných za vstupné
90710 Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
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