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Úvod 

Důvodem změny č. 2 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2014 – 

2020 je změna akčního plánu SCLLD vyvolaná změnou programového rámce IROP pro opatření 5.2.1 

Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné správy. Opatření zrušeno na základě zjišťování 

zájmů území. Původně jediným možným žadatelem bylo město Jablunkov jakožto ORP, které 

vzhledem ke složitým dotačním podmínkám financovalo svůj záměr z vlastních prostředků. 

Odstoupením potenciálního žadatele od záměru předložit žádost o podporu nebyly vyhlášeny výzvy 

pro příjem žádostí o podporu. Programový výbor MAS Jablunkovsko schválil změnu strategie 

spočívající ve zrušení výše uvedeného opatření, dne 25. 1. 2019 . Finanční alokace 5.2.1 byla v rámci 

finančního plánu převedena do jiných opatření, ve kterých je zájem území vyšší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1. Programové rámce IROP 

 

Název specifického 

cíle strategie 

1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Název opatření  Opatření 1.1.1 Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře rozvoje a kvality života všech skupin obyvatel a k podpoře místní 

ekonomiky. Bude realizováno cestou investičních projektů tvorby chybějícího zázemí pro poskytování 

sociálních služeb, včetně terénních středisek. Jedná se o projekty typu rekonstrukce a výstavby vhodných 

budov, pořizování vybavení, tvorba terénních středisek apod. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 

1.6.3 Komunitní plánování a strategická část str. 109. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je zajištění rozvoje sociálních služeb prostřednictvím kvalitní infrastruktury a tvorby zázemí 

pro poskytovatele sociálních služeb.  

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Zřizování  komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na 
trhu práce (nepolyfunkčních) 

 Podpora infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb (terénní, ambulantní služby), 

 Projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci vybavení pro rozvoj sociálních služeb 

 Projekty doplňující síť sociálních služeb (např. zázemí pro terénní  a ambulantní služby)) 
 Projekty řešící doplňkové úpravy venkovních prostor (pouze jako doplňková aktivita, kterou 

nelze realizovat samostatně) 

Příjemci podpory  nestátní neziskové organizace  

 organizační složky státu  

 příspěvkové organizace organizačních složek státu  

 kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji  

 obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

 církve a církevní organizace 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
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Indikátroy výsledků 
 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru  

6 75 10 

 
Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru  

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

  

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Název opatření  Opatření 1.1.2 Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

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

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře rozvoje a kvality života všech skupin obyvatel a k podpoře místní 

ekonomiky. Mezi nejvíce ohrožené, z pohledu trhu práce, patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, 

osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a 

osoby samostatně výdělečně činné. Opatření bude realizováno prostřednictvím investičních projektů 

zaměřených na podporu a vznik sociálních podniků. Lze podporovat nákup prostor, vybavení podniků. 

Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 3.3 Zaměstnanost a strategická část str. 110. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je podpořit místní ekonomiku a podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika 

cílových skupin při začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu Jablunkovska cestou 

podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Vznik nového sociálního podniku a rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku, 
aktivity OSVČ v sociálním podnikání 

 Výstavba, rekonstrukce budov pro sociální podniky 

 Pořízení vybavení a strojů nezbytných pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

 Doprovodné venkovní úpravy, např. bezbariérová řešení přístupů apod. (pouze jako 
doplňková aktivita, kterou nelze realizovat samostatně) 

 

Příjemci podpory  osoby samostatně výdělečně činné 

 malé a střední podniky 

 obce 

 kraje 

 organizace zřizované obcemi 

 organizace zřizované kraji 

 nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 
společnosti) 

 dobrovolné svazky obcí 

 církve a církevní organizace 

 organizace zřizované, nebo zakládanédobrovolnými svazky obcí. 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce  
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Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

 

 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

1 04 11 

 
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

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 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Název opatření  Opatření 1.1.3 Zlepšení podmínek pro bydlení 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře rozvoje a kvality života všech skupin obyvatel a k podpoře místní 

ekonomiky. Specifický cíl bude naplňován prostřednictvím jediného investičního opatření, které je určeno 

pro specifické cílové skupiny z řad osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. 

Realizací opatření bude dosaženo kvalitnější a širší nabídky bydlení pro cílové skupiny z řad sociálně slabých, 

nebo ohrožených sociálním vyloučením osob. Bude realizováno cestou investičních projektů zaměřených na 

regeneraci a výstavbu sociálních bytů. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 1.6.3 Komunitní 

plánování a strategická část str. 111. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je zkvalitnění podmínek místních obyvatel formou podpory rozvoje bytového fondu pro 

specifické cílové skupiny. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 sociální byty pro cílové skupiny definované v programovém dokumentu IROP 
 doprovodné venkovní úpravy (pouze jako doplňková aktivita, kterou nelze realizovat 

samostatně, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky realizovaných projektů) 

Příjemci podpory  obce  

 nestátní neziskové organizace  

 církve  

 církevní organizace  

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 53 20 

 
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 



 

 10 

 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

1.2 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení 

Název opatření  Opatření 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení  

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření Realizace opatření směřuje k podpoře kvalitní infrastruktury regionálního školství. Opatření bude 

realizováno prostřednictvím investic do výstavby, přístavby, rekonstrukce, stavebních úprav a pořízení 

vybavení s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a podpory zvýšení kapacit zařízení pro předškolní 

vzdělávání. Výstavba škol a školských zařízení je možná v předškolním vzdělávání pouze za předpokladu 

rozšiřování kapacit škol. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 1.6.1 Školství a strategická část str. 

112. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k 

získávání klíčových schopností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol vyjma zařízení 
péče o děti do 3 let 

 Projekty zaměřené na zlepšení vybavenosti školských zařízení (přírodovědné učebny, 
učebny pro výuku cizích jazyků, apod.) – dle PD IROP – podpora infrastruktury pro 
vzdělávání v základních školách 

 

Příjemci podpory  školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

 nestátní neziskové organizace  

 církve a církevní organizace  

 organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

 

 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
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Indikátory výsledků 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 00 30 

 
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém  

Indikátory výstupů 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Název opatření  Opatření 4.1.1 Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření Opatření navazuje na prvky udržitelné dopravy, které jsou důležitým faktorem pro funkční, 

bezpečný a ekonomický rozvoj regionu. Opatření bude realizováno především investičními projekty 

komplexně řešícími například bezpečnost provozu u škol, v nepřehledných místech (např. bezpečný 

přechod ve spojení s opravou nevyhovujícího stavu komunikace a osvětlením, včetně uzpůsobení 

komunikací pro tělesně postižené). Podporovány budou rovněž integrované projekty, jejichž cílem 

je jak zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích, tak propojení stávajících 

bezpečnostních prvků vyjma cyklostezek. Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 2.8. Dopravní 

infrastruktura a strategická část str. 129. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je snížení nehodovosti a především snížení počtu nehod za účasti cyklistů a chodců. 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Projekty zaměřené na bezpečnost na komunikacích 

 Uzpůsobení komunikací pro osoby tělesně postižené  

 bezbariérový přístup k zastávkám, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přízpůsobení 
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací 

 výstavba komunikací pro pěší ve spojení s bezpečnostními prvky 
 

 

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  

 dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

 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, kteří jsou 
provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
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Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

Indikátory výsledků 

 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 51 20 

 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

Indikátory výstupů 

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Název opatření  Opatření 4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů dopravy 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření Realizace opatření směřuje ke snížení využívání automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů 

dopravy a to především dopravy do zaměstnání. Opatření podporuje snížení zátěže životního prostředí ve 

smyslu snížení emisí, vibrací a hluku. Opatření bude realizováno investičními projekty zaměřenými na 

záchytná parkoviště. V rámci opatření nebudou řešeny parkovací místa pro kola.Zdůvodnění potřebnosti viz 

analytická část bod 2.8 Dopravní infrastruktura a strategická část str. 130. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je podpora provázanosti jednotlivých druhů dopravy 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Infrastruktura pro návaznost veřejné a osobní dopravy (park&ride,  záchytná parkoviště, 
apod.), 

 záchytná parkoviště pro motorová vozidla u přestupních terminálů. 
  

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  

 dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

 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, kteří jsou 
provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
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Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 51 20  

 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
 

 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Název opatření  Opatření 4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření Opatření směřuje k využití alternativních forem dopravy při cestách do zaměstnání, škol a za službami. 

Realizací opatření bude zvýšen podíl nemotorové dopravy na přepravních výkonech. Opatření bude 

realizováno investičními projekty zaměřenými na výstavbu a modernizaci cyklostezek a vymezených 

komunikací, na kterých je vyloučena automobilová doprava. Podpora bude směřovat především do 

komplexních řešení úseků cyklostezek a cyklotras navazujících na již existující síť cyklostezek a cyklotras. . 

Zdůvodnění potřebnosti viz analytická část bod 2.8 Dopravní infrastruktura a strategická část str. 131. 

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je zvýšení podílu nemotorové dopravy na přepravních výkonech 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Výstavba cyklotras v regionu 

 Doplnění chybějících úseků cyklostezek a cyklotras 

 Projekty cyklostezek a cyklotras ve spojení, doprovodnou zelení, apod. 

 Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 
 

 

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  

 dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

 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, kteří jsou 
provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 
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Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 63 10  

 
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 
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Název specifického 

cíle strategie 

5.2 Efektivní veřejná správa 

Název opatření  Opatření 5.2.1 Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné správy 

Vazba na SC IROP SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Popis opatření Opatření směřuje do plánování a rozvoje institucí veřejné správy, jakožto jednoho ze základních pilířů 
rozvoje území a konkurenceschopnosti území. Opatření bude realizováno formou podpory zpracování 
územních studií řešících veřejnou infrastrukturu v regionu Jablunkovska. Zdůvodnění potřebnosti viz Analýza 
problémů a potřeb a strategická část str. 133. 

Opatření zrušeno na základě zjišťování zájmů území. Původně jediným možným žadatelem bylo 
město Jablunkov jakožto ORP, které vzhledem ke složitým dotačním podmínkám financovalo svůj 
záměr z vlastních prostředků. Odstoupením potenciálního žadatele od záměru předložit žádost o 
podporu nebyly vyhlášeny výzvy pro příjem žádostí o podporu. Statutární orgán MAS Jablunkovsko 
rozhodl dne 25.1.2019, že toto opatření bude v období 2014-2020 zrušeno.  

Cíl opatření CLLD  Cílem opatření je dosáhnout efektivnější výkon veřejné správy prostřednictvím tvorby dokumentů územního 
rozvoje 

Typy projektů Individuální projekty konečných příjemců financované v rámci výzev pro předkládání projektových 
žádostí vyhlašované MAS Jablunkovsko 

 Projekty zpracování územních studii zaměřených na veřejnou infrastrukturu 
 

Příjemci podpory  ORP v území regionu Jablunkovska 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů 

projektu 

50 tis. Kč – 5 mil. Kč (bude nastavena ve výzvě MAS) 

Míra 

spolufinancování 

95% celkových způsobilých výdajů projektu je hrazeno z EFRR  

5 % hradí příjemce 

Principy pro určení 

preferenčních 

kriterií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 
 

Indikátory výsledků  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

9 02 10 

 
Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studii 

Indikátory výstupů  

Číslo indikátoru dle 
NČI 

Název indikátoru 

9 02 04 Počet územních studií – veřejná infrastruktura 
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Integrované/klíčové 

projekty MAS 

NE 

 


