
  

Z Á P I S 
z  jednání pracovní skupiny pro programový rámec IROP 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
 
Datum a místo konání:  14.1.2016, Katolický dům Zábřeh 
 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny, celkem 20 účastníků 

sektor veřejný podnikatelský 
neziskový 

sociální oblast krizové řízení komunitní život 

Celkem   20 14 1 2 2 1 

 
Program jednání, na kterém byly postupně představeny: 

- podmínky CLLD v Integrovaném regionálním operačním programu IROP 

- podporované aktivity v IROP 

- vazba na definované problémy Analytické části Strategie CLLD 

- projektové záměry aktérů v území (výstupy ze sběru záměrů) = absorpční kapacita 

- rozložení alokace a nastavení výstupových indikátorů 

- výběrová komise a zastoupení pro programový rámec IROP 

 

Diskuse v rámci programu: 

V rámci strategie MAS (SCLLD) byly stanoveny tematické priority – Lidské zdroje, Podnikání a 

zaměstnanost, Zemědělství a životní prostředí, Rozvoj obcí a Cestovní ruch a kulturní dědictví. 

Programový rámec IROP zasahuje do Lidských zdrojů – tvrdé projekty v oblasti školství a sociálních 

služeb dále do priority Podnikání a zaměstnanost – projekty v oblasti sociálního podnikání a v prioritě 

Rozvoj obcí projekty týkající se bezpečnosti a bezmotorové dopravy a krizového řízení. 

 

Dle návrhu Valné hromady z listopadu 2015 byla stanovena alokace na jednotlivá opatření IROP dle 

následujícího grafu: 
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K podpoře v rámci SCLLD nebyla doporučena následující opatření: 

- poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví (jen specializované obory, které se 

nenacházejí na území MAS) 

- posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (jen pro UNESCO a NKP, které se na území MAS 

Horní Pomoraví nenachází) 

- pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (jen sídla ORP - nerelevantní) 

 

Tento úvodní návrh byl srovnán s absorpční kapacitou území – na základě prováděného sběru 

projektových záměrů (dotazování, rozhovory, konzultace) týkající se IROP: 

- chodníky, přechody, veř. osvětlení (10 záměrů; cca 16 mil. Kč) 

- zastávky autobusové dopravy (5 záměrů; náklady za 3,5 mil. Kč)  

- cyklostezky (7 záměrů; náklady cca 115 mil. Kč) 

- hasičské zbrojnice a vybavení (8 záměr; náklady cca 16 mil. Kč) 

- sociální služby (3 záměry, náklady 2 – 5 mil. Kč) 

- sociální podniky (3 záměry, náklady dle podmínek dotace) 

- modernizace škol (26 záměrů, náklady dle podmínek dotace) 

- komunitní centra (15 záměrů , náklady dle podmínek dotace) 

 

Dále byl podán přehled možného zaměření projektů dle jednotlivých opatření 

Opatření 
Popis možného zaměření 

 

Doprava 

- bezpečnost dopravy (chodníky, přechody, zpomalovací dopravní prvky) 

- počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

- dopravní terminály (rekonstrukce autobusových zastávek, výstavba parkovišť)  

- počet nových/rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 

- počet vytvořených parkovacích míst 

- počet parkovacích míst pro jízdní kola  

- parkovací místa u dopravních terminálů  

- počet vytvořených parkovacích míst 

- bezmotorová doprava (cyklostezky, cyklopruhy, úschovny kol, stojany na kola)  

- délka nově vybudovaných/rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

- počet parkovacích míst pro jízdní kola  

JSDH 

Možné zaměření projektů: 

- výstavba garážových prostor, uskladnění prostředků před povětrnostními 

vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky 

- pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje 

- pořízení techniky a prostředků pro: 

- odstraňování nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz 

- výkon činností JDH spojených s orkány a větrnými smrštěmi 

- výkon činností JDH spojených s extrémním suchem 

 

Výstupové indikátor projektů: 

- počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS (Ø. 1,9 mil. Kč) 

- počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS  



  

Sociální 

služby 

Možné zaměření projektů: 

- deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a 

zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

- infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

- podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (nepolyfunkčních) za 

účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

- polyfunkční komunitní centra 

Výstupové indikátor projektů: 

- Kapacita služeb a sociální práce  

- Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci  

- Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

- Počet podpořených polyfunkčních komunitních center 

Sociální 

podnikání 

Možné zaměření projektů: 

- vznik a rozvoj sociálních podniků 

- nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, 

které vytvoří podmínky pro sociální podnikání (bez omezení podmínek) 

Výstupové indikátor projektů: 

- počet (nových) podniků pobírajících podporu 

- počet vytvořených pracovních míst/ nebo jen pro znevýhodněné osoby 

- výše podpory de minimis  

Školství 

Možné zaměření projektů: 

- podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče 

o děti do 3 let, dětských skupin a zvýšení kapacity mateřských škol  

- zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu (vnější konektivity) 

- modernizace učeben pro cizí jazyky, technické a přírodovědné vzdělávání:  

- v základních školách 

- na středních školách 

- zařízení zájmového a neformálního vzdělávání mládeže 

- rekonstrukce a stavební úpravy pro zabezpečení bezbariérovosti dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. vč. pořízení kompenzačních pomůcek 

Výstupové indikátor projektů: 

- počet podpořených vzdělávacích zařízení  

- kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

- počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Principy výběrových kritérií: 

Výběrová kritéria pro projekty – Návrh 

principů pro výběr projektů: 

• Komplexnost – více prvků, řeší 

v návaznosti na další potřeby….. =  

větší projekty 

• Hospodárnost  (na žáka/ na 

obyvatele) = efektivita vynaložených 

výdajů 

• Spolupráce – více partnerů 

• Potřebnost  (hustota dopravy, počtem 

dětí, počet výjezdů k zásahu; 

technický stav budovy, komunikace či 

učebny – subjektivní hledisko)  

• Inovativnost – využití moderních 

technologií 

 

Účastníci k principům podotkli, že bude nezbytné, aby programový výbor případně výběrová komise 

řádně rozdiskutovala a nastavila přesné nastavení výběrových kritérií ve výzvách. Z diskuse vyznělo, 

že principy jsou akceptovatelné, ale „čert“ je schován v detailu. 

 

Rozložení alokace a nastavení výstupových indikátorů   

Při jednání dostali účastníci možnost vyjádřit své priority ve vztahu k rozložení alokace ve vazbě na 

nutnost naplnit místním partnerstvím stanovené výstupové indikátory. Účastníci se vyjadřovali 

pomoci deseti nálepek (tzn. jedna nálepka imaginární h 6,6 mil. Kč), které určovali k jednotlivým 

opatřením či aktivitám. 

 

Výstup z projednání – přidělování preferenčních hlasů účastníky k jednotlivým opatřením 

Celková alokace na IROP:  66 mil. Kč na 6 let (do roku 2022) 

Opatření Aktivity v rámci opatření Návrh rozdělení 
alokace v rámci 

jednání (v %) 

Doprava Bezpečnost dopravy  

Dopravní terminály  

Parkovací místa u nádraží a zastávek 

24% 

JSDH Garážové prostory 

Elektrocentrály 

Technika a prostředky (evakuační vozidlo) 

31% 

Zázemí pro sociální inkluzi Komunitní centra 

Zázemí pro sociální služby 
14% 

Zázemí pro sociální pod. Vznik a rozvoj sociálních podniků 9% 

Školství Modernizace učeben 

Zařízení pro děti do 3 let 
22% 

 



  

Výstupy budou předány Programovému výboru jako podklad k jednání. 

V rámci diskuse bylo upřesněno, že Opatření JSDH je určeno pouze pro jednotky v kategorii požární 

ochrany II. a III., kterých je na území 46 obcí pouze 11. Také aktivity v rámci opatření jsou omezeny, 

to znamená, že bude nutné při dalších projednáních zvažovat skutečnou absorpční kapacitu území. 

 

Na závěr jednání byli účastníci informováni možnosti stát se členy výběrové komise MAS Horní 

Pomoraví. 

 

Úkoly: 

- manažer MAS zpracuje výstupy z jednání jako podkladový materiál pro jednání Programového 

výboru plánované na pondělí  25.1.2016. 

 

Fotodokumentace:  

 

 
 

 



  

 
 


