
Aktivity IROP 2021- 2027
a postavení MAS Vladař o.p.s.



Regionální dopravní napojení s vazbou na síť TEN-T (silnice II. třídy)

Rozvoj městské, příměstské a regionální dopravy (vč. vozového parku, přestupních 

terminálů atd.)

Rozvoj cyklistické infrastruktury

Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury

Sociální bydlení

Účinné zabezpečení informačních systémů veřejné správy a adekvátní reakce na 

rostoucí kybernetické hrozby

Infrastruktura sociálních služeb

Podpora ochrany veřejného zdraví

Modernizace urgentních příjmů

Integrovaná onkologická, perinatologická s gerontologická péče

Psychiatrická péče

Následná a dlouhodobá péče

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje/CLLD bude pokračovat v IROP i 

v následujících letech. Předpokládá se zachování obdobného rozsahu podporovaných 

aktivit, které budou pod těmito navrhovanými oblastmi:



Digitalizace a klientsky orientována veřejná správa

Zkvalitňování veřejných prostranství v obcích a městech včetně zelené 

infrastruktury

Ochrana obyvatelstva a prevence rizik

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Komunitně vedený místní rozvoj

Východiska a priority politiky soudržnosti pro období 2021 – 2030



Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o

podporu svých projektů v rámci osmi operačních

programů, které navazují na programy současného

období.

MPO + MŠMT + MŽP + MD + MMR-IROP

10,4 mld. EUR



Priorita 5 – Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního 

rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Podporované aktivity musí splňovat cíle stanovené v příslušné strategii CLLD

V současné chvíli MAS Vladař o.p.s. řeší potřebnou aktualizaci strategie SCLLD 2021+ s vazbou na potřeby a 

změny v celém území. Jaké níže uvedené aktivity budou součástí naší strategie SCLLD 2021+ a budeme je schopni 

podpořit můžeme představit až začátkem roku 2021. Nyní tedy uvádím kompletní přehled aktivit, které je možné 

začlenit do SCLLD 2021+ MAS Vladař.

 Bezpečnost v dopravě

 výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s

vysokou intenzitou dopravy

 zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků zklidňujících

dopravu v nehodových lokalitách

 rekonstrukce místních komunikací jako doplňková aktivita

 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do

zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající cyklostezky, včetně doprovodné infrastruktury

 realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou

dopravy



 Revitalizace veřejných prostranství
„staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury v 

řešených veřejných prostranstvích“

 realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality

veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové

vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky,

vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, VEŘEJNÉ

TOALETY)

 revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura

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

 výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace umělých

zdrojů požární vody v obcích.

 Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 

 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

 vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.



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

 podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání,

cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi

 budování vnitřní konektivity škol

 vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)

 budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve

školách (např. kabinety)

 vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně

přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako

centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

 rekonstrukce učeben neúplných škol

 doprovodná infrastruktura zázemí školy jako doplňková aktivita

 Infrastruktura pro sociální služby 

 infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách.

 Revitalizace kulturních památek 

 revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační

centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů,

parky u památek, parkoviště u památek



 Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

 revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra,

restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů

 Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 

 rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software,

technické vybavení knihoven

 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

 budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální

zařízení)

 budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních turistických tras

 propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí

 rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center



Zásady pro výběr operací

 projekt je realizován na území působnosti MAS v souladu se schválenou strategií CLLD

 zásady stanovené v jednotlivých specifických cílech IROP se vztahují na odpovídající aktivity tohoto

specifického cíle

 aktivita podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III a V
 žadatel doloží souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR

 aktivita památky
 památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka

Hlavní cílové skupiny

 cílové skupiny odpovídají cílovým skupinám, na které směřují aktivity uvedené v jednotlivých specifických cílech

programu

 obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD

 návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD

Typy příjemců

 příjemce v tomto specifickém cíli tvoří subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na

území působnosti MAS. Typy příjemců jsou uvedeny v jednotlivých specifických cílech IROP

Aktivity, kde jsou příjemci odlišní od příjemců ve specifických cílech s individuálními projekty

 podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 obce, které zřizují jednotky požární ochrany kategorie II, III a V

 rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 obce

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi



Prezentaci pro Vás připravila: Nipauerová Andrea
manažer IROP – CLLD MAS Vladař

e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz tel.: +420 724 168 451

Datum vypracování: 11. 12. 2020

Použité zdroje informací: Programový dokument IROP - Integrovaný regionální operační program pro

období 2021 – 2027 (verze návrhu ke dni 25. 9. 2020)

Aktivity IROP pro období 2021 – 2027 (verze listopad 2020)

Evropské fondy v České republice po roce 2020 (verze listopad 2020)
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