
3.8.1 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP 

 

Komunitně vedený místní rozvoj může být v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa podporuje aktivity IROP z prioritních 

os 1, 2 a 3.  Na území MAS Pomalší vyplývá potřebnost následujících strategických cílů: 

 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 

 

 

Vazba na SC 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Klíčová oblast 2 SPOKOJENÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ = sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura 

 
Specifický cíl 
strategie:  

2.2 Zvýšit dopravní možnosti občanů a bezpečnost na silnicích v obci i mimo ní 

Název 
opatření:  

2.2.2 Bezpečnost na silnicích a místních komunikacích   

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis 
opatření:  

Cílem opatření je podporovat projekty na zlepšení bezpečnosti na silnicích a 
komunikacích, výstavbu a rekonstrukce komunikací a chodníků za účelem zvýšení 
bezpečnosti chodců před silniční dopravou. Podpora rekonstrukcí autobusových zastávek 
za účelem bezpečného nástupu/výstupu z autobusů, včetně bezbariérového přístupu 
k zastávkám. Součástí jsou dopravní značení a jiná technická opatření. 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti II. Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura, a to ve slabých stránkách. 

Typy 
projektů:  

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. Podporovanou aktivitou jsou především stavební 
úpravy (rekonstrukce, modernizace, výstavba) chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
plně v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a výstavba nových bezbariérových chodníků.   

Příjemci 
podpory:  

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; Ministerstvo dopravy ČR; subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 



odst. 1 zákona 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, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 
 

Vazba na SC 2.1 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
Klíčová oblast 2 SPOKOJENÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ = Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura 
 

 Specifický cíl 
strategie:  

2.3 Rozběhnout svépomocné komunitní sociální služby s podporou obcí 

Název 
opatření:  

2.3.1 Podpora sociálních služeb se zapojením komunit, obcí a měst  

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis 
opatření:  

Cílem opatření je vybudování zázemí pro terénní a ambulantní služby  a sociálního bydlení 
formou výstavby, stavebních úprav či nákupu objektů. Cílem je podpora komunitního 
centra za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním 
vyloučením. Součástí opatření může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny či 
zajištění vhodného zařízení pro poskytování komunitní péče. 
 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti s oblastí služeb vedoucích k sociální inkluzi 
ve všech čtyřech oblastech SWOT v rámci II. Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura. 

Typy 
projektů:  

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
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. Vybudování zázemí pro terénní a 



ambulantní 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 apod. 
Prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukce a vybavení 
stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v 
nevyhovujícím prostoru,  vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních 
zařízeních, rekonstrukce objektu a jeho adaptace např. na terapeutické dílny nebo zřízení 
kontaktního centra v nebytových prostorách domu apod. 
 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  
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 za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 
kulturních a rekreačních aktivit. Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného 
prostoru a zároveň zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity. 
 
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.  
Příklady projektů: Např. nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení 
v nesegregovaných intravilánech obcí. Stavba nástavby nebo rekonstrukce půdní vestavby 
bytů na stávající bytový dům. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně 
dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů. 

Příjemci 
podpory:  

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:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:  

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 



5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 

 

Vazba na SC 2.2 IROP Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 
 
Klíčová oblast 2 SPOKOJENÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ = Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura 

 
Specifický cíl 
strategie:  

2.4 Zvýšit podíl drobných a malých podniků na ekonomice regionu 

Název 
opatření:  

2.4.2 Zavádění sociálních podniků 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

Popis 
opatření:  

K datu 06. 02. 2020 došlo k odstranění celého opatření nazvaného „Zavádění sociálních 
podniků“ z důvodu nezájmu v území. Jmenovaná změna byla komunitně projednána.“ 
 
Cílem opatření je zvýšit podíl drobných a malých podniků na ekonomice regionu. 
Podporovat malé podnikatele a drobné soukromé firmy, zavádění sociálních podniků 
(sociální zemědělství) a spolupráci s Rakouskem, zavádět a podporovat chráněné dílny. 
Podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30% zaměstnanců 
z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin. Ve 
SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti II. Sociální oblast, služby, podnikání, 
infrastruktura, a to v příležitostech. 

 
 

Typy 
projektů:  

Výstavba, rekonstrukce, vybavení sociálních podniků 
Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální 
podnikání.  
Vznik nových sociálních podniků  
Rozšíření kapacity podniku  
Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a 
nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin.  
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.  



Příjemci 
podpory:  

Osoby samostatně výdělečné činné; malé a střední podniky; obce; kraje; organizace 
zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné 
svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní 
neziskové organizace; církve; církevní organizace  

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:  

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 

Vazba na SC 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

 
Klíčová oblast 4 VZDĚLANÝ VENKOV = komunitní rozvoj, vzdělávání 
 

Specifický cíl 
strategie:  

4.2 Vzdělávání dětí a mládeže 

Název 
opatření:  

4.2.1 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních a mateřských školách 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 



Popis 
opatření:  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.  

Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a 
to ve slabých stránkách, příležitostech a ohrožení. 

Typy 
projektů:  

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.  
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na 
území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
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.  
Příklady projektů  
Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ. 
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.  
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních 
a cenově dostupných zařízení péče o děti včetně dětí do tří let věku, ve vazbě na území, kde 
je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi 
předškolního věku na trh práce.  
K datu 6. 2. 2020 bylo upraveno opatření 4.2.1 Podpora infrastruktury pro základní 
vzdělávání v základních a mateřských školách, protože MAS plánuje podporovat také péči o 
děti do 3 let. Tato změna byla komunitně projednána.  

Příjemci 
podpory:  

Školy a školská zařízení v oblasti předškolního a 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:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 01 20  Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 



Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 
 
 

Specifický cíl 
strategie:  

4.2 Vzdělávání dětí a mládeže 

Název 
opatření:  

4.2.2 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis 
opatření:  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.  

Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a 
to ve slabých stránkách a ohrožení. 

Typy 
projektů:  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech 
komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a 
schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním 
trhu práce.  
Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové 
kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se 
sociálně vyloučenou lokalitou.  
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení, 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.  
Příklady projektů  
Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality 
výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na 
regionálním trhu práce. 

Příjemci 
podpory:  

Školy a školská zařízení v oblasti 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  

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
  



Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 
Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 
 
 
 

Specifický cíl 
strategie:  

4.2 Vzdělávání dětí a mládeže 

Název 
opatření:  

4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis 
opatření:  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání a zajištění rozvoje zájmového a neformálního vzdělávání 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a 
to v příležitostech. 

Typy 
projektů:  

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.  
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
např. zelené zdi a střechy a zahrady.  

Příjemci 
podpory:  

Zařízení péče o děti do 3 let; 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. 

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 



Výsledky:   

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 

Vazba na SC 3.1 IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
 

Klíčová oblast 3 POKLADY REGIONU = Cestovní ruch, kulturní dědictví 
 
Specifický cíl 
strategie:  

3.2 Kulturní dědictví 

Název 
opatření:  

3.2.1 Zachování historického dědictví regionu 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP:  

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Popis 
opatření:  

Cílem opatření je zachovávat a obnovovat historické dědictví regionu Pomalší formou 
rekonstrukcí, restaurování památek a jejich propagací. A zároveň podporovat budování 
nových expozic. 
Ve SWOT analýze můžeme nalézt souvislosti v oblasti IV. Komunitní rozvoj, vzdělávání, a to 
v ohrožení. 
K datu 18.11.2019 došlo k úpravě opatření nazvaného „Zachování historického dědictví v 
regionu“ z důvodu změny absorpční kapacity a zvýšeného zájmu v území. Jmenovaná změna 
byla komunitně projednána. 

Typy 
projektů:  

Revitalizace souboru vybraných památek  
Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek:  
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,  
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní 
dědictví,  
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014,  
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
(Indikativní seznam NKP).  
Příklady projektů  
Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné 
využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek:  
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a 
budování nových expozic a depozitářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany 
památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, digitalizace památek a mobiliářů, 
obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných 
objektů sociálního, technického a technologického zázemí. 



Příjemci 
podpory:  

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), 
kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Minimální  
a maximální 
výše 
způsobilých 
výdajů:  

O stanovení minimální a maximální výše limitů informuje MAS ve své výzvě. 
  

Principy 
preferenčních 
kritérií:  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.  

Výsledky:  

Indikátory výsledku 

ID Název indikátoru 

9 10 10 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné 

Indikátory výstupu 

ID Název indikátoru 

9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů 

9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a 
atrakcí 

Zdroj: Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD,  
Zdroj: Indikátory pro aktivity MAS – verze leden 2016_fin-1 

 

 

 


