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Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014 - 2020 

 

 

 

 

 

Na základě rozhodnutí Valné hromady MAS Boleslavsko ze dne 15.2.2018 došlo k úpravě textu 
Programového rámce IROP – Opatření O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled provedených změn 
 
Kapitola  Předmět aktualizace  Strana Účinnost 

(den/měsíc/rok)  
Programový 
rámec IROP 

Opatření O 3 – Dostupné a kvalitní sociální 
služby – doplnění textu: 
Rozvoj komunitních center – Bude 
podporována výstavba, rekonstrukce a 
úpravy objektu a zázemí, včetně vybavení 
pro zajištění provozu zařízení, pro 
poskytování aktivit komunitních center, 
včetně sociálních služeb, budou-li v projektu 
poskytovány. 
 

103 15.2.2018 



3.5.3 Programový rámec IROP 
Programový rámec vychází z Prioritní osy 4 Komunitně vedený místní rozvoj programového 
dokumentu IROP, která podporuje aktivity z prioritních os 1,2 a 3.  
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu umožňuje podpořit 
prostřednictvím SCLLD projekty konečných žadatelů.  
 
Celková alokace na specifický cíl 4.1 pro MAS Boleslavsko   25,364 mil. Kč   

Na základě potřeb v regionu MAS a výše alokované částky byla vybrána následující Opatření, 
která se váží k těmto k těmto specifickým cílům IROP: 
 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
 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 
 

Struktura programového rámce IROP 

V tabulce je uveden přehled opatření a aktivit SCLLD, které lze financovat z IROP. 
Číslování jednotlivých aktivit je přeneseno z oddílu 3.2.5, ve kterém je uveden přehled všech 
aktivit v rámci SCLLD. 
 
 
Tabulka č. 24 Přehled opatření a aktivit programového rámce IROP 

Opatření  SCLLD 
programového rámce IROP 

Aktivity SCLLD Specifický cíl IROP 

Opatření O1  
Bezpečnost v dopravě 

1.1.1 Rekonstrukce, 
modernizace a výstavba 
chodníků a dalších 
bezpečnostních prvků 
1.1.2 Výstavba cyklostezek a 
cyklotras 

1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy 

Opatření O2  
Připravenost jednotek 
požární ochrany 

2.2.3 Posílení vybavenosti 
základních složek IZS 
technikou a věcnými 
prostředky 

1.3 Zvýšení připravenosti 
k řešení a řízení rizik a 
katastrof 

Opatření O3  
Dostupné a kvalitní sociální 
služby 

1.4.3 Budování infrastruktury 
pro zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucích 
k sociální inkluzi 

Opatření O4  
Podpora sociálního 
podnikání 

2.1.2 Výstavba, rekonstrukce a 
vybavení sociálních podniků 

2.2 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

Opatření O5  
Kvalitní vzdělávání pro 
všechny 

1.4.1 Výstavba, rekonstrukce a 
vybavení odborných učeben 
v základní školách 

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 



1.4.2 Rozšíření kapacit pro 
předškolní vzdělávání 

 

Programový rámec IROP – Opatření O 1 

Specifický cíl 
strategie: 

 

SC 1.1 Zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy;  rozvoj 
cyklodopravy  

Název opatření: O 1 – Bezpečnost v dopravě 

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: 

 
Opatření O1 zahrnuje následující aktivity SCLLD (přehled všech aktivit je 
uveden v oddílu 3.2.5): 
1.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků a dalších bezpečnostních 
prvků 
1.1.2 Výstavba cyklostezek a cyklotras 
Cílem opatření je:  

 vybudovat chybějící chodníky podél komunikací I., II. a III. třídy a 
realizovat další bezpečnostní prvky   

 vytvořit cyklostezky a cyklotrasy pro dopravu obyvatel za prací, 
službami a vzděláváním 

Potřebnost opatření je uvedena v oddílech 2.1.6, 2.3.1 a 2.3.2  Strategie. 
 

Typy projektů: 

Zvyšování bezpečnosti v dopravě: 

budování chodníků, bezpečnostních prvků jako jsou např. semafory, osvětlené 
přechody pro chodce, bezbariérový přístup zastávek, signalizace pro nevidomé, 
bezbariérové vjezdy na chodníky, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou 
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací apod. 

Cyklodoprava: 

nové cyklotrasy a cyklostezky vč. doprovodné infrastruktury (značení, zázemí, 
bezpečnostní prvky) určené především pro dopravu osob do zaměstnání a za 
vzděláváním a službami. 

Příjemci podpory: 

Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:  
 obce  
 dobrovolné svazky obcí  
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

Minimální a 
maximální výše: 

 
Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro 
podání žádostí o dotaci. 
 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

 



Preferenční kritéria budou zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu 
projektu a jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění 
jeho udržitelnosti, připravenost projektu. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Výsledky: 

Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.  

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ název indikátoru 

7 63 10  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%) 

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

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ název indikátoru 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti  dopravě 
(realizace) 

 

Programový rámec IROP – Opatření O 2 

Specifický cíl 
strategie: 

SC 2.2 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, zvýšení připravenosti k řešení rizik             
a katastrof v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a 
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“ 

Název opatření: O 2 – Připravenost jednotek požární ochrany 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

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

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Popis opatření: 

Opatření O2 zahrnuje následující aktivitu SCLLD: 
2.2.3 Posílení vybavenosti základních složek IZS technikou a věcnými 
prostředky 

Cílem opatření je zajistit připravenost JPO jako složek IZS, a to s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu (sucho) a novým rizikům (únik nebezpečných 
látek, průmyslové havárie) na území v ORP Mladá Boleslav. 

Potřebnost opatření je uvedena v oddílu 2.1.10, 2.3.1, 2.3.2 Strategie. 

Typy projektů: 
Projekty k zajištění odolnosti a vybavenosti JSDH s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům: 

 Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci 



 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon 
činností spojených s extrémním suchem 
 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon 
činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek  

Příjemci podpory: 
Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:  
 obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III 
(podle přílohy zákona o požární ochraně)  

Minimální a 
maximální výše: 

Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro 
podání žádostí o dotaci. 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu 
projektu a jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění 
jeho udržitelnosti, připravenost projektu. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Výsledky: 

Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.  

Indikátory výsledku 
5 75 20  Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností 

složek IZS  
Indikátory výstupu 
Kód NČI2014+ název indikátoru 
5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících 

složkám IZS (objekty) 
5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

(sety) 
 

Programový rámec IROP – Opatření O 3 

Specifický cíl 
strategie: 

SC 1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný vzhled     
obcí, zejména podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a sociální služby 
v regionu  

Název opatření: O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby 

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: 

 
Opatření O3 zahrnuje následující aktivitu SCLLD: 
1.4.3 Budování infrastruktury pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb 
 
Cílem opatření je zajistit podmínky pro základní a návazné sociální služby 
v regionu, vč. služeb péče o děti a o seniory.  
Předmětem opatření je: 

 navýšení kapacit sociálních služeb v domácnostech (terénní soc. služby) 
především pro starší občany 



 budování sociálních zařízení a služeb, zejména pečovatelské služby, 
chráněné bydlení a sociálních poradny, komunitní centra, nízkoprahová 
centra pro děti a mládež 

Podpořeny mohou být pouze sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, a to takové aktivity, které nejsou zaměřeny výhradně na 
seniory jako jedinou cílovou skupinu. 

 
Potřebnost opatření je uvedena v oddílu 2.1.5, 2.3.1, 2.3.2 Strategie. 
 

Typy projektů: 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby  
Bude podporován 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. 
 
Rozvoj komunitních center – Bude podporována výstavba, rekonstrukce a 
úpravy objektu a zázemí, včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení, pro 
poskytování aktivit komunitních center, včetně sociálních služeb, budou-li v 
projektu poskytovány. 
 
Ambulantní sociální služby 
Doplňková aktivita  
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných 
projektů. 

Příjemci podpory: 

Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:  
 nestátní neziskové organizace  
 obce  
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
 dobrovolné svazky obcí  
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  
 církve  
 církevní organizace  

Minimální a 
maximální výše: 

Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro 
podání žádostí o dotaci. 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu 
projektu a jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění 
jeho udržitelnosti, připravenost projektu. 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Výsledky: 

 
Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.  
 
 
Indikátory výsledku 
Kód NČI2014+ název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce (klienti) 

Indikátory výstupu 
Kód NČI2014+ název indikátoru 



5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
(zázemí) 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb (služby) 

 

Programový rámec IROP – Opatření O 4 

Specifický cíl 
strategie: 

SC 2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní ekonomiky, podpora 
zachování a rozvoje služeb na venkově, vznik nových pracovních míst, podpora 
sociálního podnikání 

Název opatření: O 4 – Podpora sociálního podnikání 

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: 

 
Opatření O4 zahrnuje následující aktivitu SCLLD: 
2.1.2 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 
 
Cílem opatření je trvale zlepšovat podmínky pro život v obcích a podporovat 
podnikání napomáháním vzniku nových pracovních míst, udržením a rozvojem 
výroby a služeb.  

Předmětem opatření je zejména: 

 zlepšení technického stavu objektů - využití pro nové sociální podniky 
 podpora vzniku nových sociálních podniků v oblasti výroby i 

poskytování služeb 
 

Potřebnost opatření je uvedena v oddílech 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2   Strategie. 

Typy projektů: 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků  

především: nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro sociální podnikání. 

Investiční podporu je určená pro vznikající a udržitelné podnikatelské aktivity, 
které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání 

a) Vznik nového sociálního podniku  
Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných 
cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které 
má uvedené ve svých zakládacích dokumentech. 

b) 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. 

c) Aktivity osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v sociálním 
podnikání  

Pouze pokud OSVČ 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. 

Příjemci podpory: 

Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:  

 osoby samostatně výdělečné činné  
 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  

Minimální a 
maximální výše: 

Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro 
podání žádostí o dotaci. 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu 
projektu a jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění 
jeho udržitelnosti, připravenost projektu. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Výsledky: 

Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.  

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ název indikátoru 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním (%) 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ název indikátoru 

1 00 00  Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu (podniky) 

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



1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (FTE) 

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

 

Programový rámec IROP – Opatření O 5 

Specifický cíl 
strategie: 

SC 1.4  Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný vzhled 
obcí, zejména podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a sociální služby 
v regionu  

Název opatření: O 5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny  

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: 

Opatření O5 zahrnuje následující aktivity SCLLD: 
1.4.1 Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben v základních 
školách 
1.4.2 Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání 
 
Cílem opatření je zajistit a zlepšovat podmínky pro předškolní a základní 
vzdělávání v regionu. 

Předmětem opatření je zejména: 

 navýšení kapacity zařízení pro děti do 3 let, mateřských škol, 
základních škol a kapacit školních družin 

 stavební úpravy a pořízení vybavení základních škol pro zajištění 
rozvoje žáků v podporovaných klíčových kompetencích. 

 
Potřebnost opatření je uvedena v oddílu 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2 Strategie. 

Typy projektů: 

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče 
o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol  
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné 
kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího 
zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na 
stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být 
úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).  
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a 
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.  



Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách  
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, ve které leží i MAS Boleslavsko.  
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.  
Doplňkové aktivity  
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 

Příjemci podpory: 

Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:  
 zařízení péče o děti do 3 let  

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání 

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 obce  
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 nestátní neziskové organizace  

 církve  

 církevní organizace  

Minimální a 
maximální výše: 

 
Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro 
podání žádostí o dotaci. 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu 
projektu a jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění 
jeho udržitelnosti, připravenost projektu. 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Výsledky: 

Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.  
Indikátory výsledku 
Kód NČI2014+ název indikátoru 
5 00 20  Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení (%) 
5 00 30  Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%)  
5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let (osoby) 
Indikátory výstupu 
Kód NČI2014+ název indikátoru 
5 00 00  Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení) 



5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení (osoby) 

 

3.5.4  Přehled plánované alokace na Programový rámec IROP (v mil. Kč) 
Vzhledem k výši alokované částky jsou výzvy plánovány nejvýše jedenkrát ročně a pouze 
do roku 2019, jejich aktualizace bude provedena na základě povinné mid-term evaluace a 
v případě potřeby budou výzvy a příslušné alokace převedeny až do roku 2020. V následující 
tabulce č. 25 je uveden přehled plánovaných výzev MAS a částky, které jsou alokovány na 
jednotlivé výzvy.  

Čerpání těchto prostředků v průběhu období 2015-2023 je uvedeno ve finančním plánu, 
který tvoří tabulky e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 
v jednotlivých letech a celkem za období 2015-2023 (povinná příloha č. 1 této Strategie) 

Tabulka č. 25  Přehled plánované alokace na Programový rámec IROP (v mil. Kč) 

Opatření 2014-16 2017 2018 2019 
Alokovaná 

částka    
(mil. Kč) 

Procento 
z alokované 
částky IROP 

(%) 

O 1 Bezpečnost v 
dopravě 0,000 7,000 0,000 3,147 10,147 40 

O 2 Připravenost 
jednotek požární 

ochrany 
0,000 0,000 2,804 0,000 2,804 11 

O 3 Dostupné a 
kvalitní sociální 

služby 
0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 4 

O 4 Podpora 
sociálního 
podnikání 

0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 8 

O 5 Kvalitní 
vzdělávání pro 

všechny 
0,000 7,000 0,000 2,413 9,413 37 

Celkem 0,000 17,000 2,804 5,560 25,364 100 

 


