PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
Název Fiche

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Vymezení Fiche – podporované oblasti
Projekty budou zaměřeny na zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
v území MAS:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třidy a místních komunikací,
tedy úseků, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné. Řešeni bude přizpůsobeno osobám s omezenou
pohyblivosti nebo orientaci v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové využiti staveb). Jako součást projektu mohou být
realizovány tyto aktivity:
• další bezpečnostní opatření na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč.
úprav křižovatek
• bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/pěší stezky, jízdní pruhy
pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních
komunikací, přejezdy pro cyklisty
• budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů.
Podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení
dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.
•
•
•
•
•
•

Definice příjemce dotace

kraje
obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

min. 50 tis. Kč
Výše způsobilých výdajů
max. 5 mil. Kč
Míra dotace

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Povinné přílohy

10.
11.
12.

Plná moc
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Výpis z rejstříku trestů
Studie proveditelnosti
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je
předmětem projektu

Název Fiche

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

Vymezení Fiche – podporované oblasti
Projekty budou zaměřeny na rozvoj podmínek pro bezmotorovou dopravu do zaměstnání, škol a za
službami v oblastech:
• výstavba samostatných stezek pro cyklisty
• výstavba stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem
Součástí projektu mohou být jízdní pruhy pro cyklisty, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětleni a
ochranné ostrůvky a doplňkově lze do projektu zařadit zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek.
Projekty nebudou zaměřeny na výstavbu cyklotras a rekonstrukci cyklostezek a cyklotras ani na
výstavbu parkovacích míst pro jízdní kola.
•
•
•
•

Definice příjemce dotace

obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

min. 50 tis. Kč
Výše způsobilých výdajů
max. 5 mil. Kč
Míra dotace

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
Povinné přílohy
10.
11.
12.
13.

Plná moc
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Výpis z rejstříku trestů
Studie proveditelnosti
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Doklady k výkupu nemovitostí
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Smlouva o spolupráci

Název Fiche

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Vymezení Fiche – podporované oblasti
Projekty budou zaměřeny na rozvoj podmínek pro vznik a rozvoj sociálního podnikání prostřednictvím
investic do výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku (nákup objektů, zařízení, vybavení
a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání) v území MAS v oblastech:
•
•
•

vznik nového sociálního podniku,
rozšíření kapacity podniku,
podpora aktivit osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání.

Podmínkou podpory je vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin. Nový podnik musí
přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců
sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin.
• osoby samostatně výdělečné činné spadají do znevýhodněných
cílových skupin a zároveň splňují principy sociálního podnikání),
• malé a střední podniky,
• organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované
Definice příjemce dotace
nebo zakládané obcemi,
• dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí,
• nestátní neziskové organizace,
• církve, církevní organizace
min. 50 tis. Kč
Výše způsobilých výdajů
max. 5 mil. Kč
Míra dotace

Povinné přílohy

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %
1. Plná moc
2. Doklady o právní subjektivitě
3. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem
projektu
4. Podnikatelský plán
5. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení
6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby
8. Položkový rozpočet stavby
9. Výpis z rejstříku trestů
10. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny

Název Fiche

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Vymezení Fiche – podporované oblasti
Projekty budou zaměřeny na podporu investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení škol
v území MAS Moravská brána v oblastech:
•

Podpora infrastruktury pro základní a střední vzdělávání
- investice do zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi
- investice pro sociální inkluzi - stavební úpravy budov a učeben a školních poradenských
pracovišť pro bezbariérový přístup, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek
a kompenzačního vybavení pro děti se SVP
- investice do rozvoje vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení
k internetu
- investice v souvislosti s rozšířením kapacity základních škol

•

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi.
- investice do vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na
potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce

•

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
- investice do zajištění rozvoje zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a
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.
•
•
•
•
•
•
•

Definice příjemce dotace

školy a školská zařízení v oblasti základního a středního
vzdělávání,
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
organizace zřizované nebo zakládané kraji,
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
nestátní neziskové organizace,
církve, církevní organizace,
organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních
složek státu.

min. 50 tis. Kč
Výše způsobilých výdajů
max. 5 mil. Kč
Míra dotace

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %
1.
2.
3.
4.
5.

Plná moc
Doklad o právní subjektivitě
Výpis z rejstříku trestů
Studie proveditelnosti
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem
projektu

Povinné přílohy

6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas
nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební
povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby
9. Položkový rozpočet stavby
10. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
12. Memorandum či smlouva o spolupráci škol
13. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

