Integrovaná strategie území MAS Buchlov
pro období 2014 - 2020

Změna programového rámce IROP: 30. 4. 2020
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1.1.1

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

Specifický cíl strategie:

SC 2.1. Zvýšení zaměstnanosti obyvatel dotčeného
venkovského území vč. drobného podnikání a posilování
konkurenceschopnosti jeho obyvatel na trhu práce

Název opatření:

2.1.2. Podpora zaměstnanosti, malého a středního podnikání

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
Tematicky zaměřený SC 2.2: Vznik nových podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání
„K datu 30. 4. 2020 došlo k odstranění celého opatření
nazvaného „Podpora zaměstnanosti, malého a středního
podnikání“ z důvodu nezájmu v území. Jmenovaná změna
byla komunitně projednána.“

Popis opatření:

Typy projektů:

Cílem opatření je rozvoj sociálního podnikání, které přispívá
k řešení nepříznivé situace sociálně vyloučeným a sociálním
vyloučením ohroženým osobám. K této skupině osob patří
zejména osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se
zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi,
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny.
Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem,
kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá
ke snižování nezaměstnanosti. Sociální podnik tedy musí
přispívat k podpoře sociálního začleňování a minimálně̌ 30 %
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního
podniku musí pocházet z cílových skupin.
Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen
zaměstnancům samotným, ale ve svém důsledku celé
společnosti. V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity
vedoucí ke vzniku nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání – podporován bude pouze vznik nového
sociálního podniku. Zároveň je cílem opatření snížení
nezaměstnanosti sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených osob.
Odůvodnění a potřebnost plánovaných aktivit a záměrů je
uvedena v analytické části v kap. 3.1.9 Podnikání, výroba,
nezaměstnanost a dále v kap. 3.5 Analýza problémů a potřeb.
Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových
skupin. Při stavbě, rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení
zohledňuje specifické́ potřeby cílových skupin prostřednictvím
vhodně vybrané pracovní pozice, zajišťuje bezbariérové úpravy
prostor nebo zázemí pro zaměstnance, pracovní pomůcky,
ochranné prostředky.
Podporované aktivity:
1) Vznik nového sociálního podniku (žadatel musí předložit
zakládací listinu společnosti se zapracovanými principy
sociálního podnikání nejpozději v Závěrečné zprávě o realizaci).
Za nově vytvoření podnik je podle definice považován podnik,
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který neexistoval 3 roky před začátkem realizace projektu (tzn.,
že vznikl před méně než 3 roky před začátkem realizace
projektu a zároveň splňuje parametry sociálního podniku, nebo
je bude splňovat nejpozději k datu ukončení realizace).
2) Vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Příjemci podpory:
Minimální
a maximální výše:
Principy preferenčních kritérií:

OSVČ, MSP, obce, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve, církevní
organizace
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat
ve své výzvě.
Preferenční kritéria budou upřesněny a stanoveny až v konkrétní
výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
1 04 11
Kód NČI2014+

Výsledky:

1 01 05
1 00 00
1 01 02
1 03 00
1 04 00
1 04 03

Název indikátoru
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším
vzděláním
Indikátory výstupu
Název indikátoru
Počet nových podniků, které dostávají
podporu
Počet podniků pobírajících podporu
Počet podniků pobírajících granty
Soukromé investice odpovídající veřejné
podpoře podniků (granty)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny

Specifický cíl strategie:

SC 2.1.
Zvýšení zaměstnanosti obyvatel dotčeného
venkovského území vč. drobného podnikání a posilování
konkurenceschopnosti jeho obyvatel na trhu práce

Název opatření:

2.1.1. Podpora vzdělávání – zvyšování šancí na trhu práce

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
Tematicky zaměřený SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti

Popis opatření:

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Opatření je zaměřeno na usnadnění přístupu ke vzdělávání
a lepší konkurenceschopnost na lokálním trhu práce. Opatření si
klade za cíl podporu vzdělávání v klíčových kompetencích
se zaměřením na vzdělávání uplatnitelné na trhu práce
v regionu.
Prvním cílem opatření je zvyšování kvality základního vzdělání
na území MAS.
U základních škol bude podpora v rámci opatření zaměřena na
projekty a aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí v
oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a
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Typy projektů:

Příjemci podpory:

Minimální
a maximální výše:

řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s
digitálními technologiemi.
Druhým cílem opatření je zajistit vhodné podmínky pro rozvoj a
podporu zájmového a neformálního vzdělávání mládeže (věková
kategorie dětí navštěvující základní školu). V rámci opatření
budou podporovány aktivity na budování zázemí a infrastruktury
směřující k rozvoji zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže.
Opatření není určeno na podporu mateřských škol, není určeno
k podpoře rozšiřován kapacit zařízení péče o děti do 3 let, není
určeno k podpoře středních a vyšších škol.
Odůvodnění a potřebnost plánovaných aktivit a záměrů je
uvedena v analytické části v kap. 3.1.1 Obyvatelstvo – část
Vzdělanostní struktura, kap. 3.1.10 Vzdělávání a školství a dále
v kap. 3.5 Analýza problémů a potřeb.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních
školách:
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění
rozvoje
žáků
v
následujících
klíčových
kompetencích:
o v oblastech komunikace v cizích jazycích
o v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd
o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na
klíčové kompetence je možné pouze na území
správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
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
Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k
internetu
Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí
budov
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání
mládeže – stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění
rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního
vzdělávání (pouze oblast základního vzdělávání):
v oblastech komunikace v cizích jazycích
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních
věd
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí
budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.
 Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 Obce
 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 Nestátní neziskové organizace
 Církve
 Církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat
ve své výzvě.
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Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou stanoveny a upřesněny až v konkrétní
výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+

Název indikátoru
Podíl osob předčasně
opouštějících vzdělávací systém

5 00 30

Indikátory výstupu

Výsledky:
Kód NČI2014+

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

5 00 00
5 00 01

Specifický cíl strategie:
Název opatření:

Vazba na specifický cíl IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

SC 4.1. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury obcí vč.
volnočasové infrastruktury a zázemí pro činnost spolků aj.
místních uskupení
4.1.1.
Obnova
a zkvalitnění
infrastruktury
a veřejných
prostranství

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
Tematicky zaměřený SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy
Cílem opatření je podpora zajištění potřeb specifických skupin
obyvatel v dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti
dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Opatření je dále zaměřeno na využití potenciálu nemotorové
dopravy se zaměřením na dopravu do zaměstnání, do škol a za
službami a s tímto zaměřením na optimalizaci sítě pro
cyklodopravu.
Odůvodnění a potřebnost plánovaných aktivit a záměrů je
uvedena v analytické části v kap. 3.1.3 Doprava, kap. 3.1.10
Vzdělávání a školství a dále v kap. 3.5 Analýza problémů a
potřeb.
Zavedení bezpečnostních prvků v dopravě, rekonstrukce,
modernizace a výstavba chodníků podél silnic a místních
komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Výstavba a modernizace cyklostezek (vč. zázemí – stojany
na kola, odpočívadla, dopravní značení atd.) vedoucích
k obslužným bodům v území (práce, vzdělání, služby)
Výstavba a modernizace přestupních terminálů včetně
záchytných parkovišť.
Aktivita „Bezpečnost dopravy“:
- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic
I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně
přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Vedení
chodníku nemusí být v celém řešeném úseku bezprostředně
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-

-

-

podél komunikace (silnice), ale může se v časti úseku
odchýlit např.̌. do proluky, podloubí́, průchodu. Žadatel ve
studii proveditelnosti popise soulad s hlavní podporovanou
aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy,
především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy,
rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek
pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace a navazujících na bezbariérové́ komunikace pro
pěší,
realizace prvků zvyšujících bezpečnost, silniční, cyklistické a
pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici,
místní komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních
dopravních systémů),
je možná́ kombinace uvedených aktivit,

„K datu 30. 4. 2020 došlo k odstranění aktivity nazvané
„Cyklodoprava“ z důvodu nezájmu v území. Jmenovaná
změna byla komunitně projednána.“

Minimální
a maximální výše:

Aktivita „Cyklodoprava“:
- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek
pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným
nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b,
C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání,
škol a za službami,
- rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro
cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce
v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s
dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících
k dopravě̌ do zaměstnání, škol a za službami,
- úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním
dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových
koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro
autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání,
škol a za službami,
- je možná kombinace uvedených aktivit,
- je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro
cyklisty (např. stojany na jízdní́ kola), zmírňujících a
kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů
na zživotní prostředí́ (např. výsadba doprovodné zeleně) a
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické
dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních
dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci,
modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo
liniového opatření pro cyklisty.
- obce,
- dobrovolné svazky obcí,
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí.
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat
ve své výzvě.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou upřesněny a stanoveny až v konkrétní

Příjemci podpory:
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výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+

Název indikátoru

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových
výkonech v osobní dopravě
Indikátory výstupu

7 51 20
Výsledky:

Kód NČI2014+

Název indikátoru
Délka nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras
Délka rekonstruovaných cyklostezek a
cyklotras

7 61 00
7 62 00

Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

7 64 01
7 50 01

Specifický cíl strategie:
Název opatření:

Vazba na specifický cíl IROP:

SC 4.1 Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury obcí vč.
volnočasové infrastruktury a zázemí pro činnost spolků aj.
místních uskupení
4.1.3. Zkvalitnění života na venkově a rozvoj občanské
společnosti (veřejná vybavenost)

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
Tematicky zaměřený SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi
„K datu 30. 4. 2020 došlo k odstranění celého opatření
nazvaného „Zkvalitnění života na venkově a rozvoj
občanské společnosti (veřejná vybavenost)“ z důvodu
nezájmu v území. Jmenovaná změna byla komunitně
projednána.“

Popis opatření:

Typy projektů:

Cílem opatření je budování infastruktury pro kvalitní poskytování
sociálních služeb a doprovodných programů, které souvisí s
problematikou sociálního vyloučení. Aktivity vedoucí k naplnění
cíle opatření jsou zaměřeny na budování komunitních center na
území MAS Buchlov. V komunitních centrech nebudou
poskytovány služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Účelem podpory komunitních center je vytváření
prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt
pro navázání dalších sociálních a jiných potřeb. Cílem není
budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.
Odůvodnění a potřebnost plánovaných aktivit a záměrů je
uvedena v analytické části v kap. 3.1.1 Obyvatelstvo – část
Vzdělanostní struktura, kap. 3.1.2 Technická infrastruktura a
vybavenost obcí a dále v kap. 3.5 Analýza problémů a potřeb.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na
trhu práce – jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých
se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních,
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Příjemci podpory:
Minimální
a maximální výše:
Principy preferenčních kritérií:

vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro
dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace
komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální
poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se
zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální
začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy
umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a
jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve, církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat
ve své výzvě.
Preferenční kritéria budou upřesněny a stanoveny až v konkrétní
výzvě MAS.
Indikátory výsledku

Výsledky:

Kód NČI2014+

Název indikátoru

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce
Indikátory výstupu

Kód NČI2014+

Název indikátoru
Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci

5 54 01
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