
MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY 

V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) 

(aktuální verze IROP – schválená 4. 6. 2015) 

 

 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) 

Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP – Komunitně vedený místní rozvoj 

(CLLD).  

 

Dotační prostředky lze čerpat v rámci 2 specifických cílů: 

 SPECIFICKÝ CÍL 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

MAS vyhlašuje výzvy jako nositel strategie na místní úrovni. Projekty jsou realizovány v rámci 

schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Vychází z prioritních os 1, 2 a 3 – příklady, 

co lze do strategie zahrnout jsou popsány níže. 

MAS je odpovědná za soulad podpořených projektů v regionu své působnosti s cíli stanovenými ve 

své strategii. Odpovědnost za plnění cílů strategie je směřována ke komunitě, kterou MAS zastupuje. 

Podporovány budou projekty, které naplňují cíle SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje) a jsou vybrané příslušnou MAS. 

 

 SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zlepšení řídících a administrativních schopností MAS  

 Přípravné podpůrné činnosti – školicí akce, studie, konzultace k přípravě strategie 

 Provozní činnosti - příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, 

monitoring a evaluace realizace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační 

kapacity MAS.  

 Animační činnosti - aktivity nad rámec povinných činností – např. spolupráce a informační 

výměna mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci, animace 

školských zařízení 

 

Po dohodě řídicích orgánů operačních programů je IROP určen jako hlavní program pro financování 

provozních a animačních nákladů MAS. Tyto náklady jsou způsobilé i v případě, že strategie je 

zaměřena na jeden operační program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTY, KTERÉ MOHOU BÝT ZAHRNUTY VE STRATEGII MAS 

 

 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 Terminály – přestupní terminály, záchytná parkoviště, systém P+R, K+R, B+R 

 Telematika – inteligentní dopravní systémy, dopravní telematika pro veřejnou dopravu, 

informační systémy pro cestující 

 Bezpečnost – bezbariérové zastávky, signalizace pro nevidomé 

 Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice – vozidla využívající alternativní paliva 

(elektřina, CNG) v závazku veřejné služby 

 Cyklodoprava – cyklostezky, cyklistické stezky na komunikacích (doprava do zaměstnání, škol 

a za službami) 

U obcí do 50 tis. obyvatel musí žadatel doložit Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility. 

 

 SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

ORP Břeclav – identifikováno zvýšené riziko spojené s extrémním suchem 

 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených 

s extrémním suchem – vybavení složek IZS – např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo 

lesní hasicí speciál 

 

 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce – výstavba, zřizování, rekonstrukce zařízení pro poskytování 

komunitní péče (domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, 

sociálně terapeutická dílna) 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – nákup objektů, zařízení, vybavení a 

stavební úpravy, terénní služby, mobilní tým, ambulantní sociální služby, pobytové sociální 

služby (azylové domy) 

 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 

zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – sociální poradenství, komunitní centra pro řešení 

krizových situací s podporou sociální integrace a uplatnění na trhu práce 

 Sociální bydlení – bytová jednotka bez zařízení nábytkem, rekonstrukce bytů pro účely 

sociálního bydlení 

 

 SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání  

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků - IROP bude podporovat nákup 

objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání 

(vznik nového sociálního podniku, rozšíření kapacity podniku, podpora OSVČ) 

 

  SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

 Zvýšení kvality vysoce specializované péče – dle Věstníku MZd 2/2014 a 3/2014 (netýká se 

břeclavské nemocnice) 

 Zvýšení kvality návazné péče – podpora nemocnic, které zajišťují čtyři základní obory péče – 

gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, disponují minimálním 

počtem 300 lůžek a navazují na péči některého z vysoce specializovaných pracovišť 

 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – vybavení mobilních týmů, centra duševního zdraví, 

stacionáře, rozšířené ambulance (vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními 

technologiemi, nábytkem, automobily pro mobilní týmy) 

 

 

 

 



 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol – rozšíření těchto kapacit (stavby, stavební úpravy, 

pořízení vybavení), rozšíření šaten, společných prostor, jídelen  

 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - stavební úpravy, 

pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků (komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce s digitálními technologiemi), podpora sociální 

inkluze (stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení 

a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP)), zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu  

 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání - 

stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků (komunikace v cizích jazycích, 

technické a řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce s digitálními technologiemi), 

podpora sociální inkluze (stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, 

pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP), 

zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu  

 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání - komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce s digitálními technologiemi (nezbytné 

stavební úpravy, pořízení vybavení) 

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - komunikace v cizích 

jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce s digitálními 

technologiemi (nezbytné stavební úpravy, pořízení vybavení) 

Pozn.: IROP nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření.  

 

 SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Podpora projektů „malého měřítka“ – limit do 5 mil. EUR celkových výdajů. U památek UNESCO je 

limit 10 mil. EUR celkových výdajů. 

Podporovány jsou mimopražské památky: 

- zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO 

- zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO 

- národní kulturní památky k 1. 1. 2014 

- památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 

 

Do souboru památek patří historické zahrady a parky (památky zahradního umění), které náleží k 

uvedeným památkám.  

 

 Revitalizace souboru vybraných 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, 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.  

 



 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje  

 Pořízení územních plánů  

 Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí 

 Pořízení územních studií – zaměřených na technickou infrastrukturu (ve vazbě na TEN-E), 

dopravní infrastrukturu (ve vazbě na TEN-T), veřejná prostranství, řešení krajiny 

Příjemci jsou pouze obce s rozšířenou působností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO NELZE ZAŘADIT DO STRATEGIE MAS 

 

Do strategie Místní akční skupiny NELZE ZAŘADIT PROJEKTY z těchto specifických cílů (SC): 

 SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 

silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (příjemci: především kraje) 

 SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (příjemci: především vlastníci 

bytových jednotek a společenství vlastníků) 

 SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a 

kvality systémů IKT (příjemci: především kraje, obce, státní podniky) 

 

 SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu (příjemci: řídící orgán IROP, 

Centrum pro regionální rozvoj ČR) 

 

 


