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Specifický cíl strategie SC 1.2 Modernizace a výstavba technické a dopravní infrastruktury 

Název opatření 1.2.1 Podpora udržitelné a bezpečné dopravy 

Vazba na specifický cíl  
IROP 

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

Popis opatření Cílem je zvýšit bezpečnost dopravy v regionu a současně tak zlepšit občanskou 
vybavenost v obcích. V tomto opatření jde především o zajištění komfortnosti a 
bezpečnosti dopravy a to zlepšení stavu a bezpečnosti v dopravě a zastávek 
hromadné dopravy při současné rekonstrukci, modernizaci či výstavbě 
bezbariérových komunikací pro pěší, jejich vybavení, okolí, dostupnosti i s ohledem 
na potřeby specifických skupiny obyvatel v dopravě a zajištění návaznosti na další 
druhy dopravy, jde o budování a obnovu chodníků podél silnic II. a III. třídy se 
zřetelem na bezbariérovost. Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků je 
podporována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vztahuje se na chodníky, 
kde je to z hlediska bezpečnosti nutné. Podpora těchto projektů by měla přinést 
nejen vyšší bezpečnost a komfort služeb pro uživatele veřejné dopravy, ale také její 
širší využívání, což by mělo dopad na snížení ekologické zátěže (snížení emisí, vibrací, 
hluku). Dále je cílem využít potenciál veřejné dopravy a cyklodopravy a snížit tak 
podíl využívání automobilové dopravy v jejich prospěch. Podpořeny mohou být 
pouze cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 
Dopad by byl i na životní prostředí – snížení hluku, emisí. 
Opatření navazuje na analytickou část SCLLD – 1.3, výsledky ankety a SWOT analýzu.    

Typy projektů komplexní opatření pro zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší 
dopravy – bezbariérový přístup k zastávkám, zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s 
omezenou pohyblivostí nebo orientací  
výstavba cyklostezek – stavebně upravené a dopravním značením vymezené 
komunikace, z nichž je vyloučena automobilová doprava (rekonstrukce cyklostezek 
nebude prostřednictvím výzev MAS podporována)  
výstavba cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, cyklistické pruhy 
na komunikacích nebo víceúčelové pruhy (rekonstrukce cyklotras nebude 
prostřednictvím výzev MAS podporována)  
součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury – úschoven kol, 
odpočívadel a dopravního značení (výstavba či úprava parkovacích míst pro jízdní 
kola nebude prostřednictvím výzev MAS podporována)  
aleje a doplňující zeleň u cyklostezek a cyklotras (např. zelené pásy, aleje a liniové 
výsadby) 

Příjemci podpory kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
obcemi, dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty 
zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje 
a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří 
jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
Konkrétní vymezení příjemců podpory bude upřesněno ve výzvě MAS.  

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. 

Výsledky 

Monitorovací indikátory výstupu  



Kód Název indikátoru 

7 50 01  Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Monitorovací indikátory výsledku 

Kód Název indikátoru 

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

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech  
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Specifický cíl strategie SC 1.3 Zvyšování kvality sociálních služeb, dostupnosti prorodinných opatření 

Název opatření 1.3.1 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování 
a) Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování – investice 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis opatření Cílem opatření je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na území MAS a 
přispěly k vyšší dostupnosti a kvalitě sociálních služeb, služeb vedoucích k sociální 
inkluzi, k zajištění sociálního bydlení dostupného potřebným a snížení počtu osob 
sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. 
Především jde podporu zázemí pro služby terénní a ambulantní, komunitní péči, 
komunitní centra, služby pobytové v souvislosti se sociálním začleňováním, budování 
sociálního bydlení. Zázemí pro poskytování sociálních služeb bude podporováno ve 
vazbě na Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
Opatření navazuje na analytickou část SCLLD – 1.7.2, dotazníkové šetření u obcí a 
SWOT analýzu. 

Typy projektů infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (především terénní a 
ambulantní služby, v omezeném rozsahu pobytové sociální služby) – nákup objektů, 
výstavba, stavební úpravy a vybavení objektů pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb, obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb  
podpora rozvoje infrastruktury komunitní sociální péče – nákup objektů, výstavba, 
stavební úpravy a vybavení těchto zařízení (chráněné bydení)  
podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (nákup objektů, výstavba, 
stavební úpravy a vybavení veřejných víceúčelových zařízení, určených pro setkávání 
místních obyvatel a poskytování základních sociálních služeb) – jedná se o veřejná 
víceúčelová zařízení pro setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, 
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci komunity, 
v nichž je poskytována kombinace veřejných služeb a minimálně základní sociální 
poradenství  
sociální bydlení - podporován bude nákup objektů, výstavba, stavební úpravy a 
pořízení nezbytného základního vybavení 
Změnou SCLLD z 2/2019 se daná aktivita opatření SCLLD z důvodu nezájmu žadatelů 
o aktivitu Sociální bydlení (v 5. výzvě MAS - Sociální bydlení v rámci PR IROP nebyl 
žádný žadatel, a ani na základě provedeného šetření MAS nebyl zjištěn potenciální 
žadatel) nebude realizovat. Tato změna byla komunitně projednána.  
doplňková aktivita: zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, 
aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů 

Příjemci podpory sociální služby: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, 
církve, církevní organizace 
sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 
Konkrétní vymezení příjemců podpory bude upřesněno ve výzvě MAS. 

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. 

Výsledky 

Monitorovací indikátory výstupu  

Kód Název indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Monitorovací indikátory výsledku  

Kód Název indikátoru 

6 75 10  Kapacita služeb a sociální práce  

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

5 53 20  Průměrný počet osob využívající sociální bydlení  
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Specifický cíl strategie SC 1.5 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celkový osobnostní rozvoj 

Název opatření 1.5.1 Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a 
celoživotního učení 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

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

Popis opatření Cílem opatření je přispět k rozvoji občanské vybavenosti v regionu v oblasti 
vzdělávání s cílem zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, rozvoj klíčových 
kompetencí žáků, zesouladit vzdělávání s požadavky na trhu práce. Především jde o 
zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury pro školní a předškolní vzdělávání, 
celoživotní učení, zájmové a neformální vzdělávání mládeže prostřednictvím investic 
do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení těchto zařízení. Předškolní 
vzdělávání je možné podpořit pouze za účelem rozšiřování kapacit, rozšiřování 
kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence je možné na území správního obvodu 
ORP s vyloučenou lokalitou. Podporovány budou MŠ, dětské skupiny, ZŠ, zařízení pro 
zájmové a neformální vzdělávání.  
Opatření navazuje na analytickou část SCLLD – 1.9, SWOT analýzu, projektové záměry 
obcí výsledky ankety. 

Typy projektů podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol za účelem 
rozšiřování kapacit – stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění 
kvalitních a dostupných zařízení tam, kde je v současnosti prokazatelná 
nedostatečná kapacita těchto zařízení, doplňkově úpravy venkovního prostranství 
(zeleň, herní prvky) 

podpora sociální inkluze – stavební úpravy budov, učeben, pořízení vybavení, 
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, u MŠ úpravy venkovních 
prostor, u ZŠ stavební úpravy školních poradenských pracovišť 

podpora infrastruktury pro základní vzdělávání - 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 

rozšiřování kapacit ZŠ v SO ORP s vyloučenou lokalitou (na území MAS se vyloučené 
lokality nacházejí na území SO ORP Holešov, Přerov, Zlín a Kroměříž) 

zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu na ZŠ 

podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání – stavební úpravy, pořízení 
vybavení s ohledem na klíčové kompetence v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
řemeslných oborů a přírodních a technických věd, práce s digitálními technologiemi 
ve vazbě na poptávku na regionálním trhu práce 



stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro potřeby 
zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
technických a řemeslných oborech, přírodních vědách a posílení schopnosti práce 
s digitálními technologiemi ve vazbě na sladění nabídky a poptávky regionálního trhu 
práce 

doplňkově zeleň v okolí budov a na budovách 

Příjemci podpory Zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se 
na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 
Konkrétní vymezení příjemců podpory bude upřesněno ve výzvě MAS. 

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. 

Výsledky 

Monitorovací indikátory výstupu  

Kód Název indikátoru 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Monitorovací indikátory výsledku  

Kód Název indikátoru 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém  
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Specifický cíl strategie SC1.7 Ochrana kulturního dědictví a oživování místních tradic 

Název opatření 1.7.2 Obnova památek kulturního dědictví 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Popis opatření  Cílem opatření je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na území MAS, 
přispěly k zachování, ochraně a rozvíjení potenciálu kulturního dědictví. 
Prostřednictvím opatření bude řešena obnova a rozvoj kulturních památek 
zapsaných do Indikativního seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. 
Současně budou moci být realizována opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění, 
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek. Na území MAS 
se nachází dvě tyto památky: Šachova synagoga, židovský hřbitov. 
Opatření navazuje na analytickou část SCLLD – 1.12.3, projektové záměry a SWOT 
analýzu. 

Typy projektů zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 

odstraňování přístupových bariér 

zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 

restaurování památek 

obnova parků a zahrad u souborů památek 

modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického 

nelze hradit propagaci a marketing památek 

Příjemci podpory vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu 
v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 
Konkrétní vymezení příjemců podpory bude upřesněno ve výzvě MAS. 



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. 

Výsledky 

Monitorovací indikátory výstupu  

Kód Název indikátoru 

9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí 

9 06 01 Počet revitalizací přírodního dědictví 

9 08 01 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření 

9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů 

Monitorovací indikátory výsledku  

Kód Název indikátoru 

9 10 10  Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné 
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Specifický cíl strategie SC 2.6 Zvyšování zaměstnanosti a odpovědného podnikání 

Opatření CLLD 2.6.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků 
a) Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků – investice 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

Popis opatření Změnou SCLLD z 2/2019 se dané opatření SCLLD z důvodu nezájmu žadatelů o 
podopatření 2.6.2a (v 6. výzvě MAS - Sociální podnikání v rámci PR IROP nebyl žádný 
žadatel, a ani na základě provedeného šetření MAS nebyl zjištěn potenciální žadatel) 
nebude realizovat. Tato změna byla komunitně projednána. 
Cílem opatření je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na území MAS a 
přispěly k řešení situace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím rozvoje sociálního podnikání – vzniku nových 
podnikatelských aktivit – a tak přispěly zvyšování zaměstnanosti vyloučených skupin 
obyvatel. Podpora sociálního podnikání se zakládá na konceptu dosažení trojího 
prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního – a má tento trojí 
prospěch pro místní komunitu. Podnik musí přispívat k podpoře sociálního 
začleňování a min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního 
podniku musí pocházet z cílových skupin. Vedle vytvoření pracovních míst je důraz 
kladen na udržitelnost podnikatelské aktivity. 
Opatření navazuje na analytickou část SCLLD – 1.8.13, SWOT analýzu a projektový 
zásobník. 

Typy projektů vznik nového podniku – výstavba, rekonstrukce, vybavení sociálních podniků – 
nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro 
sociální podnikání, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány 
specifické potřeby cílových skupin a musí dojít k vytvoření nových pracovních míst 
pro osoby z cílových skupin 
Novým sociálním podnikem je:   
- podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu - za nově vzniklý subjekt se 

považuje podnikatelský subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku nebo jiného 
veřejného rejstříku (např. Evidence NNO), který vznikl před méně než třemi 
roky před datem začátku realizace projektu, zápis subjektu musí proběhnout 
před podáním žádosti o podporu 

- nově zřízená živnost existujícího subjektu nebo nový předmět podnikání – 
existující subjekt nemusí být sociálním podnikem, zápis tohoto předmětu 
podnikání (živnosti) musí proběhnout před podáním žádosti o podporu 

- rozšíření o nový obor činnosti ve stávajícím oprávnění k podnikání 



OSVČ (osoby spadající do znevýhodněných skupin splňující principy sociálního 
podnikání) – podpora nové podnikatelské aktivity nebo rozšíření nabízených 
produktů či služeb 

Příjemci podpory osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými 
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace  
Konkrétní vymezení příjemců podpory bude upřesněno ve výzvě MAS. 

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. 

Výsledky 

Monitorovací indikátory výstupu  

Kód Název indikátoru 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 

Monitorovací indikátory výsledku  

Kód Název indikátoru 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


