
Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 – 2020 
 

Programový rámec: IROP 
 

Plánovaná alokace pro období 2016(2017) – 2023: 15,953 mil Kč (předběžný výpočet dle 

zadaného vzorce) 

 

Předběžná struktura programového rámce IROP: 
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1. Doprava 

1.1. Bezpečnost v dopravě 
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro 

nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí 

nebo orientací, výstavba chodníků podél hlavních komunikací, apod. 

Možní žadatelé: obce, svazky obcí 

Předpokládaná výše dotace: 95% (pouze projekty nezakládající veřejnou podporu) 

 

1.2. Cyklodoprava 
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

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.  

Možní žadatelé: obce, svazky obcí 

Předpokládaná výše dotace: 95% (pouze projekty nezakládající veřejnou podporu) 

Z důvodu nízké alokace (16 mil Kč = cca 2 – 3 km cyklostezky), bych tuto kapitolu raději neřešila přes 

MAS. Většinu plánovaných cyklostezek máte vedenu v ITI, ostatní je možno řešit jako individuální 

projekty do IROP nebo přes SFDI. 

 



2. Sociální podnikání 

2.1. Sociální podniky 
Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně 

vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do 

podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti 

budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.  

IROP bude podporovat nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky 

pro sociální podnikání.  

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Způsobilé výdaje 

projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby 

ze znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, 

který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.  

Podporovány budou následující opatření: 

 Vznik nového sociálního podniku – např.: Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl 

být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou 

zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí 

pro znevýhodněné zaměstnance.  

 Rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku – Ve stávajícím sociálním podniku může 

dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne 

provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro 

osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z cílových skupin.  

 Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání – Osoba samostatně 

výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy 

sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k 

rozšíření nabízených produktů a služeb.  

Možní žadatelé: OSVČ; malé a střední podniky; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; 

dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní 

neziskové organizace; církve; církevní organizace  

Předpokládaná výše dotace: 95% (podpora „de minimis“) 

 



3. Vzdělávání 

3.1. Základní školství (ZŠ) 
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.  

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských 

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

nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.  

Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol 

a školských zařízení a připojení k internetu.  

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 (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). Nebudou 

financované aktivity na udržení a zařazování těchto dětí a žáků:  

 do základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich 

přípravných tříd;  

 do základních škol praktických;  

 do škol ani do tříd pro žáky vzdělávající se podle RVP ZV – LMP u více než 40 % dětí; 

  do škol ani do tříd vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření 

pro více než 40 % dětí;  

 do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním postižením v běžné 

škole.  

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.  

Možní žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, obce 

Předpokládaná výše dotace: 95% (pouze projekty nezakládající veřejnou podporu) 

 

3.2. Celoživotní vzdělávání 
Jedná se o 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.  

Příklad projektů  

Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání v režimu 

rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. Cílem projektu je rozvoj 

klíčových kompetencí účastníků celoživotního vzdělávání pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou 

provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení vybavení.  

Možní žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a 

vyšší odborné školy; 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  

Předpokládaná výše dotace: 23% (není konečná verze – zatím ve vyjednávání) 

 

3.3. Zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a 

neformálního vzdělávání:  

 v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

 v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

 ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Příklady projektů  

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. 

Možní žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a 

vyšší odborné školy; 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  

Předpokládaná výše dotace: 23% (není konečná verze – zatím ve vyjednávání) 

 


