
 

 

Úprava Programového rámce  

Opatření 1 - Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek  

Název specifického 

cíle strategie: 
1. Zlepšit občanskou vybavenost a infrastrukturu 

Název opatření: 1.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek 

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: 

 

Primárním cílem je zajistit bezpečnou dopravu pro pěší a 

cyklodopravu v návaznosti na prostředky hromadné dopravy a 

současně tak zlepšit občanskou vybavenost v obcích. Realizována 

budou i systémová opatření na trasách, které povedou k posílení 

bezpečnosti chodců, cyklistů a osob využívající prostředky hromadné 

dopravy při cestě do školy a zaměstnání.    

Podpora těchto projektů by měla přinést nejen vyšší bezpečnost a 

komfort služeb pro uživatele veřejné dopravy, ale i její širší využívání, 

což by mělo dopad na snížení ekologické zátěže (snížení vibrací, 

emisí, hluku). Viz strana 30 – 34 a 109 – 110.  

Typy projektů: 

 Výstavba či modernizace/rekonstrukce chodníku  

 Výstavba či modernizace/rekonstrukce zastávky včetně 

bezbariérového přístupu  

 Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek 

v souvislosti s dopravou do zaměstnání 

K datu 24. 10. 2018 (schválení změny SCLLD Výborem spolku) se 

daná aktivita opatření SCLLD – Výstavba cyklostezek v souvislosti 

s dopravou do zaměstnání ruší. Důvodem byl nezájem ze strany 

žadatelů o novou výstavbu cyklostezek z důvodu velké finanční 

náročnosti. Na území MAS Moravská cesta proběhlo také nové 

dotazníkové šetření a sběr projektových záměrů. Výsledkem bylo, že 

nyní není o projekty do oblasti výstavby cyklostezek zájem. 

Příjemci podpory: 

Obce 

Dobrovolné svazky obcí 

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude 

upřesněna ve výzvě MAS.  



 

 

Principy 

preferenčních 

kritérií: 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.   

Indikátory 

Indikátory výsledku  

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech  

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 

výkonech v osobní dopravě  

Indikátory výstupu  

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a 

cyklotras 

76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a 

cyklotras  

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě  

 

Opatření 2 - Podpora sociálních služeb 

Název specifického 

cíle strategie: 
5. Podporovat sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání a 

zaměstnanost 

Název opatření: 5.1 Podpora sociálních služeb 

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: 

 

Primárním cílem je zvýšení dostupnosti sociálních služeb v regionu, 

vytvoření zázemí pro terénní a ambulantní služby, podpora 

infrastruktury pro sociální bydlení a komunitní centra. Viz strana 

66 – 68 a 123 – 124. V analytické části strategie uvádíme potřebu 

vzniku dvou registrovaných služeb – azylového domu a 

odlehčovacích služeb. Vzhledem ke stanovené alokaci a 

připravenosti projektů bude z programového rámce IROP podpořena 

pouze jedna sociální služba – odlehčovací služba.  

Typy projektů: 

 Vybudování a rekonstrukce objektů sociálních služeb 

 Vybudování a rekonstrukce komunitních center 

 Pořízení a rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových 

prostor pro potřeby sociálního bydlení 

K datu 24. 10. 2018 (schválení změny SCLLD Výborem spolku) se 

daná aktivita opatření SCLLD z důvodu změny podmínek pro realizace 



 

 

projektů – Sociální bydlení (především prodloužení doby udržitelnosti 

na 20 let) ruší. Proběhlo na území MAS Moravská cesta nové 

dotazníkové šetření a sběr projektových záměrů. Výsledkem bylo, že 

nyní není o projekty do oblasti Sociálního bydlení zájem z důvodu 

změny podmínek výzvy. Proto je navrženo přerozdělení alokace 

vyčleněné na podporu aktivity Sociální bydlení mezi další 

podporované aktivity v rámci Opatření 5.1 Podpora sociálních služeb. 

Příjemci podpory: 

Sociální služby: 

 Obce 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky 

obcí 

 Církve a církevní organizace 

 Nestátní neziskové organizace 

 Organizační složky státu 

 Příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji 

Sociální bydlení: 

 Obce  

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a církevní organizace 

 

Minimální a 

maximální výše 

způsobilých výdajů: 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude 

upřesněna ve výzvě MAS. 

Principy 

preferenčních 

kritérií: 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.   

Indikátory 

Indikátory výsledku  

67510 Kapacita služeb a sociální práce  

5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální 

bydlení  

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

Indikátory výstupu  

55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a 

sociální práci  

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb  

 


