4.7 Akční plán
Integrovaný regionální operační program - IROP
Název specifického cíle
strategie
Název opatření

1.1 Kvalitní občanská vybavenost a podpora specifických
skupin obyvatelstva
Opatření č. 1 - CYKLODOPRAVA
IROP - prioritní osa 4, investiční priorita 9d
Specifický cíl 4. 1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje
Vazba na specifický cíl za účelem kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP 4.1
místního potenciálu
Tematicky zaměřeno na specifický cíl: 1. 2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory

Vymezení opatření
K datu 5. 12. 2019 došlo ke zrušení opatření Cyklodoprava
z důvodu nezájmu v území. Jmenovaná změna byla komunitně
projednána v rámci střednědobého hodnocení strategie. Opatření
je určené k využití bezmotorové dopravy k funkční a bezpečné
přepravě obyvatel v rámci samotných obcí a též umožnit
propojení obcí a navázání bodů zájmu obyvatel. Do tohoto okruhu
patří výstavba cyklostezek a cyklotras. Vybudované cyklotrasy a
cyklostezky slouží k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Analytická část – viz kapitola 3.1.5 Doprava, 3.1.19 Cestovní
ruch
Výstavba cyklotras a cyklostezek, které umožní funkční a
bezpečnou přepravu obyvatel a zajistí alternativní spojení vedle
často frekventovaných silnic. Součástí projektu bude budování
doprovodné infrastruktury - stojany na kola, úschovny kol,
odpočívadla a dopravní značení.
Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy
a liniové výsadby u cyklostezek. Podpořeny budou cyklotrasy a
cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
- obce
- dobrovolné svazky obcí

Minimální a
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena
maximální výše
ve výzvě MAS
způsobilých výdajů
Principy preferenčních
Preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě MAS.
kritérií
Indikátory výstupu
Kód indikátoru
Název indikátoru

76100
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

Indikátory výstupu
Kód indikátoru
Název indikátoru

76401
Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Indikátory výsledku
Kód indikátoru
Název indikátoru

76310
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

Název specifického cíle
strategie
Název opatření

1.1 Kvalitní občanská vybavenost a podpora specifických
skupin obyvatelstva
Opatření č. 2 - BEZPEČNOST
IROP - prioritní osa 4, investiční priorita 9d
Specifický cíl 4. 1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje
Vazba na specifický cíl za účelem kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP 4.1
místního potenciálu
Tematicky zaměřeno na specifický cíl: 1. 2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

Popis opatření

Typy projektů

Příjemce podpory
Minimální a
maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních
kritérií
Indikátory výstupu
Kód indikátoru
Název indikátoru
Indikátory výsledku
Kód indikátoru
Název indikátoru

Vymezení opatření
Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích.
Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či
orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace
apod.).
Analytická část – viz kapitola 3.1.5 Doprava, Příloha č. 3
Zvyšování bezpečnosti dopravy rekonstrukcí, modernizací či
novou výstavbou chodníků, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, podél komunikací nebo
k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Dále budou
podporovány zvukové signalizace pro osoby se sníženou orientací
pohybu, bezpečnostní reflexní pruhy na vozovkách, podsvícení
přechodů apod.
- obce
- dobrovolné svazky obcí
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena
ve výzvě MAS.
Preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě MAS.
75001
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
75120
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní
dopravě

Název specifického cíle
strategie
Název opatření

1.1 Kvalitní občanská vybavenost a podpora specifických
skupin obyvatelstva
Opatření č. 3 - ŠKOLSTVÍ
IROP - prioritní osa 4, investiční priorita 9d
Specifický cíl 4. 1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje
Vazba na specifický cíl za účelem kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP 4.1
místního potenciálu
Tematicky zaměřeno na specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory

Vymezení Opatření
Dne 5. 12. 2019 došlo ke zrušení opatření Školství z důvodu
nezájmu v území. Jmenovaná změna byla komunitně projednána
v rámci střednědobého hodnocení SCLLD.Opatření je určené ke
stabilizaci a rozvoji kvalitativní oblasti základního vzdělávání.
Opatření se zaměřuje jednak na zkvalitnění a modernizaci
vybavení, které umožní soulad s aktuálními trendy ve výuce a
vzdělávání, a také na přizpůsobení prostor pro realizaci
vzdělávání.
Analytická část – viz kapitola 3.16 Vybavenost obcí službami
U základního vzdělávání budou podpořeny rekonstrukce,
stavební úpravy, modernizace a pořízení vybavení učeben 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.
U základního vzdělávání bude také podpořeno zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu.
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- obce

Minimální a
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena
maximální výše
ve výzvě MAS.
způsobilých výdajů
Principy preferenčních
Preferenční kritéria budou stanovena výzvě MAS.
kritérií
Indikátory výstupu
Kód indikátoru
Název indikátoru

50000
Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Indikátory výstupu
Kód indikátoru

50001

Název indikátoru

Indikátory výsledku
Kód indikátoru
Název indikátoru

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

50030
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

