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Opatření 1
Verze opatření Programového 
rámce

Vazba na specifický cíl IROP

Název/názvy opatření 
Strategického rámce SCLLD

Popis opatření PR IROP

Název aktivity

Název aktivity

Název aktivity

IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
1.0

5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního
dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

4.1.4 Modernizace veřejných prostranství, 4.1.6 Komunitní energetika, 4.1.2 Modernizace obecních a veřejně prospěšných budov, 
4.1.3 Péče o kulturní památky a hledání jejich dalšího využití

Budování veřejné infrastruktury a na ně navazující zelené infrastruktury

Typy aktivit

MAS převzaté podaktivity z IROP

Revitalizace veřejných 
prostranství měst a 
obcí

ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a
související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro
rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství

revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Indikátory

MAS převzatá sada indikátorů z IROP

Revitalizace veřejných 
prostranství měst a 
obcí

444 011 Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře

426 001 Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody

444 001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu

Žadatelé

MAS převzatí žadatelé z IROP

Revitalizace veřejných 
prostranství měst a 
obcí

kraje

obce

církve

církevní organizace

organizační složky státu

státní podniky

státní organizace

veřejné výzkumné instituce

organizace zřizované nebo zakládané kraji

příspěvkové organizace organizačních složek státu

veřejné a státní vysoké školy

organizace zřizované nebo zakládané obcemi 



Opatření 2
Verze opatření Programového 
rámce

Vazba na specifický cíl IROP

Název/názvy opatření 
Strategického rámce SCLLD

Popis opatření PR IROP

Název aktivity

Název aktivity

Název aktivity

IROP - HASIČI
1.0

5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního
dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

4.1.5 Připravené jednotky požární ochrany, 4.1.1 Zlepšení technické infrastruktury vč. datových sítí, 4.1.2 Modernizace obecních a 
veřejně prospěšných budov, 4.1.4 Modernizace veřejných prostranství

Zvýšení připravenosti jednotek požární ochrany a prevence rizik, katastrof a odolnosti vůči nim

Žadatelé Podpora jednotek 
sboru dobrovolných 
hasičů kategorie 
jednotek požární 
ochrany II., III. a V.

Indikátory Podpora jednotek 
sboru dobrovolných 
hasičů kategorie 
jednotek požární 
ochrany II., III. a V.

437 501 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami
spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami
323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

575 012 Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS

324 041 Veřejné budovy s snižší energetickou náročností

570 012 Počet nových věcných prostředků složek IZS

575 401 Počet kusů nové techniky složek IZS

575 101 Počet podpořených umělých zdrojů požární vody

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)

MAS převzatý žadatel z IROP

MAS převzatá sada indikátorů z IROP

Typy aktivit Podpora jednotek 
sboru dobrovolných 
hasičů kategorie 
jednotek požární 
ochrany II., III. a V.

MAS převzaté podaktivity z IROP

výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

doprovodná část projektu: 
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na úrovni
způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi
žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby
nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích



Opatření 3
Verze opatření Programového 
rámce

Vazba na specifický cíl IROP

Název/názvy opatření 
Strategického rámce SCLLD

Popis opatření PR IROP

Název aktivity MAS převzaté podaktivity z IROP

POTVRZENÍ 
VÝBĚRU 
AKTIVITY 
MAS

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
doprovodná část projektu: 
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí
projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude
možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude
zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu
budov
vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi

vnitřní konektivita škol

školní družiny a školní kluby 

učebny neúplných škol

doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí: 
- doprovodné infrastruktury školy, 
pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny),
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), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti 
a komunitních aktivit
doprovodná část projektu: 
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí
projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude
možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude
zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu
budov

Název aktivity MAS převzatí žadatelé z IROP
POTVRZENÍ 
VÝBĚRU 
ŽADATELŮ MAS

kraje

obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním
žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
školské právnické osoby

ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané
v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

kraje

obce

dobrovolné svazky obcí

organizace zřizované nebo zakládané kraji

organizace zřizované nebo zakládané obcemi

nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním
žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
církve

církevní organizace

organizační složky státu

příspěvkové organizace organizačních složek státu

školské právnické osoby

ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané
v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Typy aktivit

Infrastruktura 
základních škol 
ve vazbě na odborné 
učebny a učebny 
neúplných škol

Žadatelé

Infrastruktura 
mateřských škol 
a zařízení péče o děti 
typu dětské skupiny

IROP - VZDĚLÁVÁNÍ
1.0

5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního
dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

1.1.1 Moderní vzdělávací infrastruktura, 1.1.2 Individuální rozvoj a vzdělávání učitelů, 1.1.3 Modernizace vzdělávání a metod učení, 
1.1.4 Partnerství vzdělávacích institucí

Zvýšení kvality zařízení poskytující předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků

ANO

ANO

Infrastruktura 
mateřských škol 
a zařízení péče o děti 
typu dětské skupiny

ANO

Infrastruktura 
základních škol 
ve vazbě na odborné 
učebny a učebny 
neúplných škol

ANO



Název aktivity MAS převzatá sada/převzaté sady indikátorů z IROP

POTVRZENÍ 
VÝBĚRU SADY 
INDIKÁTORŮ 
MAS

500 401 Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok

323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení

509 001 Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání

509 011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání

500 501 Počet uživatelů  nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok

323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení

509  021 Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních
509 031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených
vzdělávacích zařízeních
509 041 Počet modernizovaných odborných učeben

509 051 Počet nových odborných učeben

Indikátory

Infrastruktura 
základních škol 
ve vazbě na odborné 
učebny a učebny 
neúplných škol

Infrastruktura 
mateřských škol 
a zařízení péče o děti 
typu dětské skupiny

ANO

ANO



Opatření 4
Verze opatření Programového 
rámce

Vazba na specifický cíl IROP

Název/názvy opatření 
Strategického rámce SCLLD

Popis opatření PR IROP

Název aktivity

Název aktivity

Název aktivity

Indikátory

MAS převzatá sada indikátorů z IROP

Infrastruktura 
pro sociální služby

554 601 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok

323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

554 401 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních
služeb

554 010 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

554 101 Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb

554 201 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb

554 301 Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb

Typy aktivit

Žadatelé

MAS převzatí žadatelé z IROP

Infrastruktura 
pro sociální služby

kraje

obce

dobrovolné svazky obcí

organizace zřizované nebo zakládané kraji

nestátní neziskové organizace 

organizace zřizované nebo zakládané obcemi

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

církve

církevní organizace

organizační složky státu

příspěvkové organizace organizačních složek státu

MAS převzatá podaktivita z IROP

infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách

IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY
1.0

5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního
dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

1.3.1 Moderní infrastruktura pro sociální služby a inkluzi, 1.3.4 Podpora aktivního stáří, svépomocných skupin a domácí péče, 1.3.2 
Kvalitní a dostupné sociální služby, 1.3.3 Dostupná zdravotní péče, prevence a paliativní péče

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Infrastruktura 
pro sociální služby

doprovodná část projektu: 
Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na úrovni
způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam,kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli.
V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke
změně charakteru či vzhledu budov


