Aktivity IROP 2021- 2027
a postavení MAS Vladař o.p.s.

Prezentace vytvořena pro přehled informací
ke dni 18. 01. 2022

SCLLD MAS Vladař 2014 – 2020
Komunitně vedený místní rozvoj
IROP 1 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 Výstavba a modernizace přestupních terminálů
 Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky
 Zvyšování bezpečnosti dopravy
IROP 2 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
 Stavební úpravy stanice základní složky IZS
 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování nadprůměrných sněhových srážek,
masivních námraz, výkon činností spojených s orkán / větrnými smrštěmi / extrémním suchem / s únikem nebezpečných látek
IROP 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi







Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb
Vybavení zázemí pro terénní služby
Ambulantní sociální služby
Podpora pobytových sociálních služeb
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
Sociální bydlení

SCLLD MAS Vladař 2014 – 2020
Komunitně vedený místní rozvoj
IROP 4 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 Sociální podnikání
IROP 5 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení





Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Infrastruktura základních škol
Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání
Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání

IROP 6 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 Památky
Pozn.:
červená textace – aktivity, které byly součástí vyhlášených a otevřených výzev, kam byly ze strany žadatelů podány žádosti o podporu v území MAS Vladař
šedá textace – aktivity, které byly součástí vyhlášených a otevřených výzev, kam nebyly ze strany žadatelů podány žádosti o podporu v území MAS Vladař

SCLLD MAS Vladař 2021 – 2027
Komunitně vedený místní rozvoj

Aktivity směřující k naplnění tohoto cíle = SCLLD MAS Vladař 21+













Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
Infrastruktura pro sociální služby
Revitalizace kulturních památek
Revitalizace a vybavení městských v obecních muzeí
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Pozn.:
tučná textace – přehled aktivit, které korespondují aktivity v SCLLD 2014- 2020, kdy v novém PO 2021+ jsou některé z nich rozšířené nebo upravené, netučně zvýrazněné
nebyly součástí SCLLD 2014 – 2020 (jedná se i o nové aktivity)

SCLLD MAS Vladař 2021 – 2027
Komunitně vedený místní rozvoj – podporované aktivity a možnosti zacílení do SCLLD MAS Vladař

 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou
intenzitou dopravy
 zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků
zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
 doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy
pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací

 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
 realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
 ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku),
veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality
ekosystémových služeb měst a obcí
 revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
 revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

SCLLD MAS Vladař 2021 – 2027
Komunitně vedený místní rozvoj – podporované aktivity a možnosti zacílení do SCLLD MAS Vladař
 Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
 zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou
stanicí;
 navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání,
cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 budování vnitřní konektivity škol;
 budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 rekonstrukce učeben neúplných škol;
 doprovodná část projektu: budování a modernizace
 doprovodné infrastruktury zázemí školy;
 zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny,
reedukační učebny);
 zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro
sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních
aktivit
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Komunitně vedený místní rozvoj – podporované aktivity a možnosti zacílení do SCLLD MAS Vladař

 Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a
revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích (viz tabulka na str. 8., tabulka 1.)

 Infrastruktura pro sociální služby
 infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách.

 Revitalizace kulturních památek
 revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra,
restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
 doprovodná část projektu: parkoviště u památek

 Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení
pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek

 Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické
vybavení knihoven
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Komunitně vedený místní rozvoj – podporované aktivity a možnosti zacílení do SCLLD MAS Vladař
 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
 budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení,
veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
 budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
 propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
 rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center

Tabulka 1. – JPO (stupeň požární jednotky)
JPO
JPO I

Působnost

Název jednotky
jednotka hasičského záchranného
sboru kraje

Čas výjezdu

Čas dojezdu

2 minuty

7 minut

5 minut

10 minut

JPO II

Územní (jednotka může zasahovat i jednotka sboru dobrovolných
mimo území svého zřizovatele)
hasičů obce

JPO III

jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce

10 minut

15 minut

JPO IV

jednotka hasičského záchranného
sboru podniku

2 minuty

20 minut

10 minut

neurčuje se

10 minut

neurčuje se

JPO V
JPO VI

Místní (jednotka může zasahovat
jednotka sboru dobrovolných
pouze na území zřizovatele, mimo něj
hasičů obce
na vyžádání)
jednotka sboru dobrovolných
hasičů podniku
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Komunitně vedený místní rozvoj – podporované aktivity a možnosti zacílení do SCLLD MAS Vladař
Všeobecné informace k výše uvedeným aktivitám
Vazby na jiné programy
Intervence směřující do CLLD budou v programovém období 2021–2027 řešeny kromě IROP také v strategickém plánu společné
zemědělské politiky, OPZ+, OPŽP, OP tak a v NPO
Zásady pro výběr operací
Projekt je realizován na území působnosti mas v souladu se schválenou strategií CLLD.
Zásady stanovené v jednotlivých specifických cílech v prioritách 2 a 4 se vztahují na odpovídající aktivity tohoto specifického cíle.
Aktivity infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastruktura pro cyklistickou dopravu:
Žadatel dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility.

Aktivita podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III a V:
Žadatel doloží souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR.
Aktivita památky:
Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka.

Hlavní cílové skupiny
Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD, návštěvníci území působnosti MAS se
schválenou strategií CLLD. Cílové skupiny odpovídají cílovým skupinám, na které směřují aktivity uvedené v jednotlivých
specifických cílech v prioritách 2 a 4.
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Komunitně vedený místní rozvoj – podporované aktivity a možnosti zacílení do SCLLD MAS Vladař
Typy příjemců
Příjemce v tomto specifickém cíli tvoří subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti
mas. typy příjemců jsou uvedeny v jednotlivých specifických cílech v prioritách 2 a 4. IROP
Aktivity, kde jsou příjemci odlišní od příjemců ve specifických cílech v prioritách 2 a 4:
 podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29
zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Prezentaci pro Vás připravila:

Nipauerová Andrea
manažer IROP – CLLD MAS Vladař
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

tel.: +420 731 416 889

Datum vypracování:

18. 01. 2022

Použité zdroje informací:

Programový dokument IROP - Integrovaný regionální operační program pro
období 2021 – 2027 (verze návrhu ke dni 26. 10. 2021)
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-26-10-2021

Aktivity IROP pro období 2021 – 2027 (verze listopad 2020)
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/aktivity-irop-pro-obdobi-2021-2027

Evropské fondy v České republice po roce 2020 (verze listopad 2020)
Tisková zpráva „Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se
změní“ (datum vydání tiskové zprávy 14. 1. 2021)
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/pravidla-spolufinancovani-projektu-z-prostredku-eu

