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3.4.2 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období
2014-2020
Integrovaný regionální operační program propojuje priority obcí, měst a regionů a související priority
celostátní povahy, a to při zohlednění tematických a územních požadavků. Životní úroveň a celková
kvalita života v určitých regionech a oblastech České republiky stagnuje či dokonce klesá, proto je
potřeba provádění územně specifických intervencí prostřednictvím regionálně orientovaného
operačního programu nezbytná. V těchto postižených regionech a oblastech se stále větší počet osob
přibližuje k hranici relativní chudoby a vytvořila se tak skupina území, do kterých se koncentrují problémy
v zaměstnanosti, životní úrovni a sociální situaci obyvatel. Integrovaný regionální operační program
vychází ze čtyř základních cílů regionální politiky pro roky 2014 – 2020, formulovaných ve Strategii
regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, a to:
1. podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů (růstový
cíl);
2. zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl);
3. posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl);
4. optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl).
Komunitně vedený místní rozvoj v rámci IROP může být realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa
podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze strategických cílů:
1. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
2. 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
3. 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
4. 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
5. 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
6. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
7. 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
8. 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Prioritní osa 4 IROP obsahuje dva specifické cíle:
1. 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2. 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS
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Tabulka 86 Využitelnost opatření IROP v období 2014-2020 pro priority strategie
Specifický cíl IROP

Název, obsah

Prioritní oblast
SCLLD

SC 1.2

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (přestupní terminály, opatření k
posílení bezpečnosti dopravy, výstavba cyklotras a cyklostezek)

2,4

SC 2.1

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

2

SC 2.4

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

1,2

Hlavní zájem v území je o moderní dopravní a občanskou vybavenost (rekonstrukce a modernizace
vzdělávacích zařízení, zvýšení bezpečnosti dopravy), existují záměry na výstavbu cyklostezek či cyklotras,
výstavbu přestupního terminál se záchytným parkovištěm. Deklarován je i budoucí zájem o výstavbu
komunitních center a především sociálních bytů (dle aktuálních podmínek). Specifický cíl 2.2, zaměřený
na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, bude
v případě zájmu a připravených projektů naplňován až po roce 2018 na základě aktuální situace.
Tabulka 87 Programový rámec IROP
Programový
rámec
1
2
3

Specifický cíl IROP

Název programového rámce

SC 2.1
SC 1.2
SC 2.4

Sociální začleňování a služby
Bezpečná doprava
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Obrázek 14 Programový rámec IROP

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 88 Opatření 1 Programového rámce IROP
Název opatření

Opatření 1 Sociální začleňování a služby

Programový rámec

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl strategie:

2.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Vazba na specifický cíl
IROP:

Investiční priorita 9a
Prioritní osa 4, Investiční priorita 9d
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního obyvatelstva
Opatření 2.3.1 Podpora zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Podopatření 2.3.1.2 Zvýšení dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Opatření 2.3.3 Podpora výstavby sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
V rámci analytického šetření byla zjištěna potřeba vytváření a posílení kvalitní sítě infrastruktury pro
poskytování sociálních služeb a doprovodných programů, které budou řešit problematiku sociálního vyloučení
na území MAS Česká Kanada. Podpora bude zaměřena na služby ambulantního a terénního charakteru.
Podporovány budou také služby primární prevence, které mají komunitní charakter.
Komunitními centry za účelem sociálního začleňování se rozumí veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se
budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit
s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů bude v zařízení
poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb.
Rozvoj infrastruktury bude zahrnovat stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případně související úpravy
venkovního prostranství za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním
vyloučením. Cílem je snaha o začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením formou komunitního
charakteru.
Bude podporováno sociální bydlení. Snaha o vybudování sociálního bydlení, které využijí osoby ohrožené
sociálním vyloučením.
Na území MAS se nachází sociálně vyloučená lokalita, a to v území ORP Jindřichův Hradec. Tato lokalita byla
zařazena mezi SVL v roce 2008 a je uváděna i v nové Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR společnosti GAC
spol. s r.o., květen 2015.
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální
práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů.
Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v
obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci
ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové
formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství.
Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem,
rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální
služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních,
rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových
prostorách domu.
Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby azylových domů, které společně
obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také
rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.

Vazba na opatření CLLD

Popis opatření:

Typy projektů:

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatitelnosti
na trhu práce
Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních,
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.
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a
případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro
setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření materiálně a technicky
vhodného prostoru pro:
- veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních
obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;
- realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity
či krajové oblasti;
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realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro
vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na
prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.

Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro
navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou
zábavu.
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. 67
Parametry sociálního bydlení v IROP:
- sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu
budov pro bydlení,
- sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení
nábytkem,
- sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,
- v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,
- sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu,
- podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin,
- pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k
předkládání žádostí o dotaci.

Příjemci podpory:

Výše dotace
Principy preferenčních
opatření:
Shodnost bodů

Příklady projektů
Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení (pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce
koupelny apod.) v nesegregovaných intravilánech obcí.
Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami.
Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.
Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce
na bytový dům se sociálními byty.
Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. rozdělení větších
bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů.
Sociální služby: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané
obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve;
církevní organizace.
Sociální bydlení: obce; nestátní neziskové organizace, církve; církevní organizace.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+

Název

55301

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Monitorovací indikátor - výsledky

Kód NČI2014+

Název

55320

Průměrný počet osob využívající sociální bydlení

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

67510

Kapacita služeb a sociální práce
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alokace

0,00

0,00

2000,00

0,00

854,28

0,00

0,00
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Tabulka 89 Opatření 2 Programového rámce IROP
Název opatření

Opatření 2 Bezpečná doprava

Programový rámec

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl strategie:

2.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy a modernizace cyklostezek a cyklotras

Vazba na specifický cíl
IROP:

Investiční priorita 7c
Prioritní osa 4, Investiční priorita 9d
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního obyvatelstva
Opatření 2.1.1 Podpora výstavby a modernizace cyklostezek a cyklotras
Opatření 2.1.3 Podpora modernizace a rozšiřování doprovodné dopravní infrastruktury
Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není
v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní
vlivy na lidské zdraví.
Cíle: Zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v
zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání, využít
potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě
cyklostezek a cyklotras.
Terminály – výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích
domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) – systém P+R (parkoviště pro osobní vozy
s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové
dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola
s možností přestupu na VHD). V případě samotných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné
přizpůsobit velikost projektu očekávanému vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimobility a využití VHD.
Součástí projektu může být doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách.
Bezpečnost - zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo
orientací.
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.
Terminály: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané 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; subjekty zajišťující dopravní obslužnost,
uvedené v §8 odst. 1zákona 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.
Bezpečnost: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Cyklodoprava: kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS

Vazba na opatření CLLD
Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

Výše dotace
Principy preferenčních
opatření:
Shodnost bodů

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+

Název

74001

Počet vytvořených parkovacích míst

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

75201

Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních terminálů veřejné dopravy

76100

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Monitorovací indikátor - výsledky
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Kód NČI2014+

Název

75120

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

76310

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok
Alokace

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

6436,40

3708,56

4500,00

2075,99

6495,99

1758,00

Tabulka 90 Opatření 3 Programového rámce IROP
Název opatření

Opatření 3 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Programový rámec

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl strategie:

2.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení volného času

Vazba na specifický cíl
IROP:

Investiční priorita 10
Prioritní osa 4, Investiční priorita 9d
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního obyvatelstva
Opatření 2.4.1 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace mateřských a základních škol
Opatření 2.4.2 Podpora nákupu moderních výukových pomůcek pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Opatření 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
Podopatření 2.4.4.1 Výstavba a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých.
Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání
klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o
klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím si zajistit reálnou uplatitelnost na trhu práce.
Cíle bude dosaženou podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – 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. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury
pro předškolní zařízení mohou být úpravy 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.
Příklady projektu: rozšíření kapacity dětské skupiny či mateřské školy za účelem pokrytí poptávky po
předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Během realizace projektu budou formou
přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení a SVP s cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny
nezbytné úpravy zázemí MŠ, zařízení péče o děti či dětské skupiny, např. rozšíření šatny, společných prostor,
jídelny. Jako doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního prostranství.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání ve 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. Cílem je
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky
na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné
pouze na území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita.
Příklady projektů: Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních
prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební
úpravy učeben a pořízení vybavení. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem
vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a
žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání – stavební
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního

Vazba na opatření CLLD

Popis opatření:

Typy projektů:
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Příjemci podpory:

Výše dotace
Principy preferenčních
opatření:
Shodnost bodů

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJ MAS
ČESKÁ KANADA

vzdělávání a celoživotního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Příklady projektů: 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 regionálním trhu
práce. Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání v režimu
rekvalifikovaných kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. Budou provedeny
nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení vybavení. Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků
s cílem rozvoje klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí
zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení vybavení.
Doplňkové aktivity: jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách,
např. zelené zdi, střechy a zahrady.
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – dětských skupin a mateřských škol – školy a školská
zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje;
organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní
neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace
organizačních složek státu.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - školy a školská zařízení v oblasti
základního; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo
zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve;
církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu.
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání- školy a
školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;
kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní
neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace
organizačních složek státu.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+

Název

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Monitorovací indikátor - výsledky

Kód NČI2014+
50030

Název
Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém
Časový harmonogram a finanční plán v tis. Kč

Rok
Alokace

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

12951,40

4281,48

5682,70

7459,37

4100,58

9052,65

Zdroj: vlastní zpracování
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