
 

 

Zápis z pracovního jednání PS č. 4 

 

Místo konání: MAS ORLICKO, Divišova 669, Žamberk 

Dne: 14. 10. 2015 

Účastníci: Petr Helekal 

                  Josef Paďour 

 Tomáš Vacenovský 

 Lukáš Bednář 

Omluveni:  Pavel Šisler 

  

Lukáš Bednář, zpracovatel strategie v klíčové oblasti 3 – Investiční rozvoj území z Místní akční 

skupiny ORLICKO (MAS), přivítal všechny přítomné a poděkoval za jejich účast na jednání 

s tímto programem: 

 

1. Aktuální stav zpracování jednotlivých opatření  

2. Diskuse nad výhledovými možnostmi implementace opatření a projednání dílčích 

implementačních faktorů v souladu s analytickou a strategickou částí (vhodní 

příjemci, limity výdajů, preferenční kritéria, atd.) 

3. Přesunutí alokace opatření CLLD IROP/3 v návaznosti na aktuální informace 

4. Diskuse, zprávy členů PS, úkoly k dalšímu jednání 

 

Po podání základních informací dle bodů 1. Projednali účastníci pracovní skupiny návrhy 

implementace opatření SCLLD. Lukáš Bednář upozornil, že se stále jedná o PRACOVNÍ 

NÁVRHY, které mohou projít mírnými změnami s přihlédnutím k aktuálním zněním pravidel a 

aktuální verzi MPIN (Metodický pokyn pro integrované nástroje).  

 

 

 

 

 



 

 

Integrovaný operační program – aktuální stav před jednáním PS 

Podoblast SCLLD Opatření  Implementace 

3.2. 

Kvalitní, bezpečná a 

ekologická doprava v 

území 

3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě IROP 

Opatření CLLD: IROP/1 – 

Bezpečné silnice a chodníky pro 

všechny 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

 

IROP 

Opatření CLLD: IROP/2 – 

Komplexní podpora cyklistické 

dopravy 

3.2.4. Rozvoj ekologické a bezbariérové 

dopravy 

IROP 

Opatření CLLD: IROP/3 – Doprava 

dostupná všem a šetrná 

k životnímu prostředí 

 

V návaznosti na bližší vysvětlení slovního spojení „zajištění základní dopravní obslužnosti v 

rámci závazku veřejné služby“ přes platformu spojení NS MAS ČR – MMR ČR, které udává, že 

způsobilým žadatelem mohou být pouze - 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 – 

pracovní skupina navrhuje a shoduje se na zrušení tohoto opatření CLLD a přesun finanční 

alokace do opatření CLLD IROP/1. 

 

V rámci projednání fiche IROP/2 s ohledem na aktuální projektové záměry se pracovní 

skupina shodla na tom, aby větší projekty realizovali svazky přímo v národních kolech a na 

menší projekty jednotlivých obcí (případně sousedících 2,3 obcí) by v opatření CLLD bylo 

vyhrazeno cca 5 mil. Kč. Zbytek alokace by se přesunul do opatření CLLD IROP/1. V tomto 

opatření shledává pracovní skupina hlavní potenciál pro realizaci projektů obcí. 

 



 

 

Po přesunech finančních alokací jsou tedy opatření CLLD v rámci podoblasti SCLLD 3.2. 

navržena takto: 

Opatření CLLD Předběžná alokace 

IROP/1 – Bezpečné silnice a chodníky pro všechny 40 mil. Kč 

IROP/2 – Komplexní podpora cyklistické dopravy 5 mil. Kč 

IROP/3 – Doprava dostupná všem a šetrná k životnímu prostředí zrušeno 

 

V rámci opatření CLLD byl projednán návrh principů pro určení preferenčních kritérií v této 

podobě: 

• projekt je navázán na jiný druh veřejné dopravy (pouze u IROP/2) 

• opakovaná podpora z tohoto opatření, specifického cíle 

• projekt je administrativně z hlediska technické dokumentace plně připraven k podání 

žod (v případě, že bude možné podávat projekty, které mají min. územní rozhodnutí, jak 

tomu bylo v ROP v období 2007 – 2013) 

• projekt respektuje doporučenou výše dotace 

 

Zástupci pracovní skupiny byli informování o možnosti financování rekonstrukcí a 

modernizací polních cest na území, které prošlo pozemkovou úpravou v rámci PRV. 

K projednání a zařazení této podpory do procesu implementace bude svoláno jednání 

pracovní skupiny č. 3, ke kterému budou přizváni i zástupci pracovní skupiny č. 4. 

 

Další postup: 

 

 Členové PS obdrží zápis z jednání k připomínkování. Své podněty /připomínky/ a 

návrhy k doplnění zasílejte, prosím, do 31. 10. 2015. Následně budou jednotlivé 

návrhy považovány za schválené v pracovní skupině. 

Předmětná opatření předkládá pracovní skupina číslo 4 v projednaném rozsahu ke 

společnému projednání programových rámců SCLLD MAS ORLICKO pro období 2014 – 

2023. 

 

Zpracoval: Lukáš Bednář 15. 10. 2015         


