Dodatek č. 5

Účinný:

od data rozhodnutí ŘO

8.4. Programový rámec IROP
Implementace operační programu IROP je realizována prostřednictvím prioritní osy 4: Komunitně
vedený místní rozvoj; Investiční priorita 9d Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií
místního rozvoje. Specifickým cílem 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

8.4.1.

Opatření CLLD IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny

Opatření CLLD

IROP/1

Název

Bezpečné silnice a chodníky pro všechny

Cíl opatření:
Cílem opatření je zvýšení bezpečnosti dopravy formou realizace bezpečnostních prvků (bezbariérový přístup
zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací apod.) v dopravě a podpora komunikací pro pěší.
Vymezení opatření ve vazbě na analýzu
Analýza území a potřeb MAS ORLICKO prokázala potřebu zvyšování dostupnosti a kapacity služeb
inkluzivního charakteru, a to mimo jiné i v oblasti řešení otázek pohybu osob se sníženou možností orientace
a pohybu (region bez bariér). Diskuse s cílovými skupinami v území (vozíčkáři, maminky s dětmi, senioři)
potvrdili nedostatečnou připravenost území jak z pohledu materiálně-technického (stavebně - technické
provedení a umístění chodníků, využití bezpečnostních prvků v dopravě (bezbariérový přístup zastávek,
zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, zvýšené křižovatky apod.), dostupnost veřejné bezbariérové
dopravy, dostupnost služeb a vybavení pro handicapované a seniory), tak z pohledu organizačního (nelogické
umístění přechodů, údržba chodníků, nesystémové řešení otázky bezbariérové dopravy, atd.).
/kap. 2.1.7., kap. 2.1.5./
Dle dotazníkového šetření v území MAS ORLICKO absentují bezpečnostní prvky v dopravě minimálně v 90 %
obcích.
/kap. 2.1.4./
V souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R35 a jejich přivaděčů se navýší intenzita dopravy na
ostatních komunikacích v regionu. S tím vznikne potřeba zvýšit bezpečnost v dopravě.
/kap. 2.1.4./

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu.

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
IROP – Investiční priorita 7c prioritní osy 1
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•

Bezpečnost

Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup u zastávek, zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo
orientací.
Principy pro určení preferenčních kritérií
•

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Příjemci
•
•

obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Omezení příjemců vychází z nastavení jednotlivých podpor v rámci programového rámce IROP v návaznosti
na efektivní využití disponibilní alokace v souladu s potřebami území.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
•

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Indikátor OP
Výstupu:
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

7 50 01
Výsledku:
7 51 20

8.4.2.

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

Opatření CLLD IROP/2 Komplexní podpora cyklistické dopravy

Opatření CLLD

IROP/2

Název

Komplexní podpora cyklistické dopravy

Cíl opatření:
Cílem opatření je podpora cyklodopravy v území formou realizace cyklostezek včetně návaznosti na veřejnou
dopravu.
Vymezení opatření ve vazbě na analýzu
Analýza území a potřeb MAS ORLICKO prokázala, že území disponuje velmi slušnou sítí s předpokladem pro
dobrou cyklistickou dopravu.
Rozvojem cyklodopravy se nejvíce zabývá koncepce Cyklo & in-line království Orlických hor a Podorlicka
(zadavatel: Orlické hory a Podorlicko, zpracovatel: OHGS s.r.o., 2012).
Velmi důležité je více navázat cyklostezky na veřejnou integrovanou dopravu a v neposlední řadě je důležité
připravit místa s bezpečným uložením jízdního kola.
Území má všeobecně přijímané a projednané koncepce rozvoje cyklodopravy, včetně přípravné
dokumentace. Všechny navrhované cyklostezky jsou hluboce odůvodněné a regiony o ně jeví zájem, jak
vyplývá z projednání. V řadě případů existuje i vyšší stupeň dokumentace a je znám potenciální investor k
případnému spolufinancování /kap. 2.1.4./.
Rozvoj ekologické dopravy představuje spolu se snahou o ochranu životního prostředí jeden z důležitých
prvků trvale udržitelného rozvoje území. Intenzita dopravy v území je přitom v přímé korelaci s kvalitou
ovzduší, která v území 3 ze 4 ORP v území MAS není dobrá (koncentrace prachových částic PM10 (19,7 ug.
m-3) je zde významně nad celorepublikový (14,1 ug. m-3) i krajským (9,2 ug. m-3) průměrem. Posílení role
ekologické dopravy tak představuje žádoucí prvek zlepšení kvality života v území /kap. 2.1.6./.
Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu.
Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

IROP – Investiční priorita 7c prioritní osy 1
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•

Cyklodoprava

Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na
kterých je vyloučená automobilová doprava.
Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol,
odpočívadel a dopravního značení.
Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek.
Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Principy pro určení preferenčních kritérií
•

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Příjemci
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Omezení příjemců vychází z nastavení jednotlivých podpor v rámci programového rámce IROP v návaznosti
na efektivní využití disponibilní alokace v souladu s potřebami území.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
•

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Indikátor OP
Výstupu:
7 61 00

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

Výsledku:
7 63 10

8.4.3.

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

Opatření CLLD IROP/3 Vzdělávání v klíčových kompetencích

Opatření

IROP/ 3

Název

Vzdělávání v klíčových kompetencích

Cíl opatření:

Cílem opatření je vybudování a zkvalitnění zázemí a pořízení vybavení a pomůcek pro vzdělávání v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
technologiemi) v základních a středních školách. Dále je cílem opatření vybudování, zkvalitnění zázemí, pořízení
vybavení a pomůcek pro realizaci sociální inkluze.
Vymezení opatření ve vazbě na analýzu
V oblasti klíčových kompetencí:
V území MAS ORLICKO byly identifikovány slabé stránky a ohrožení spočívající v malém počtu studentů
s nadprůměrnými výsledky a nízkým podílem obyvatel s vysokoškolským vzděláním.
Analýza: kap. 2.1.2. – Vzdělanost obyvatel, Dílčí SWOT
kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W7
Jako jedna z příčin byla identifikována nedostatečná práce s potenciálem jednotlivých žáků vzhledem k jejich
přirozeným dispozicím (předpokladům / kariérním profilem) a to především v oblasti řemeslných
a přírodovědných oborů a oborů služeb, ve kterých jsou možnosti seznámení, například i formou doprovodných
aktivit, s jednotlivými obory i nácvik dovedností velmi omezené.
Tato situace je dále eskalována obecně omezeným zájmem veřejnosti o technické a přírodovědecké obory
a obory služeb, změnou tradičního uspořádání v rodině, nízkou motivací žáků ke studiu těchto oborů, neznalostí
a nízkou informovaností rodičů a také nedostatečnou provázaností výuky na praxi a další životní etapu žáků.
Zároveň je identifikováno nedostatečné vybavení pro vzdělávání a nácvik v celém spektru praktických činností
a dovedností.
Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W8
V území MAS ORLICKO je vzdělávání zastoupeno v síti 60 mateřských škol, 48 základních škol, 11 středních škol
a 1 VOŠ a VŠ (diskontované pracoviště Univerzity Pardubice). Současně se v území nachází 7 ZUŠ.
Analýza: kap. 2.1.9. – Formální vzdělávání
Současně však území disponuje dobrým potenciálem pro zkvalitňování výuky v těchto oblastech (kapacita
a zájem škol a školských zařízení, příklady dobré praxe, …).
Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – S8, S14, S17
Pracovní skupiny dále potvrdily potřebu přístupu k získání informací a nácviku dovedností na všech úrovních
vzdělávání, kdy na úrovni předškolního a základního vzdělávání je potřeba vytvořit předpoklady k optimální
volbě budoucího povolání v souladu s přirozeným potenciálem žáka. Na úrovni střední školy následně tyto
dovednosti rozvíjet a zdokonalovat, ať už směrem k praktickým dovednostem aplikovaným v praxi (odborné
SŠ), nebo směrem k oblasti výzkumu, vývoje a jeho aplikace (gymnázia). Současně tyto dovednosti dále rozvíjet
i v dalších školských zařízeních, jako jsou například základní umělecké školy.
Současně může být potenciál využit i v oblasti celoživotního vzdělávání.
Zdroj: Jednání PS _2, 26. 10. 2014, Jednání se zástupci PPP ÚO, další setkání
Analýza: kap. 2.1.9.
Z analýz vyplynula potřeba zajištění kvalitního zázemí a vybavení pro vzdělávání na všech úrovních vzdělávání.

V oblasti sociální inkluze:
V rámci diskuse s aktéry byla prokázána nedostatečná připravenost škol pro výuku (vzdělávání) se SVP na území
MAS ORLICKO. Školy nejsou dostatečně vybaveny, chybí jim především vhodné zázemí a vybavení.
Analýza: kap. 2.1.9. – W5
V současné době je již ve školách v území MAS ORLICKO integrováno cca. 160 žáků (SVP – zdravotní postižení),
108 žáků se sociálním znevýhodněním (vycházejících z málo podnětného socio-kulturního prostředí) a 132 žáků
se zdravotním znevýhodněním (epileptici, psychiatricky nemocní,….).

Analýza: kap. 2.1.9., data poskytla PPP ÚO za rok 2014
Pro adekvátní vzdělávání těchto integrovaných žáků, tak pro vzdělávání a integraci dalších žáků je potřeba
zajistit optimální podmínky pro individualizaci výuky ve spolupráci se školským poradenským zařízením (ŠPZ).
Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a dovedností
1.3.4. Odstranění fyzických překážek ve vzdělávání žáků se SVP
1.3.7. Podpora inovací ve vzdělávání
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
1.3. Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho
relevantních účastníků.

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
IROP – Investiční priorita 10 prioritní osy 2
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•
•

•
•

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách (klíčové kompetence - komunikace
v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (klíčové
kompetence - komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s
digitálními technologiemi)
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských
pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP
Doplňkové aktivity - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady

Principy určení preferenčních kritérií

•

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Příjemci
•
•
•
•
•
•
•

Školy a školská zařízení v oblasti, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
Organizace zřizované a zakládané kraji
Obce
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Indikátor OP
Výstupu:
5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Výsledku:

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

8.4.4.

Opatření CLLD IROP/4 Neformální a zájmové vzdělávání

Opatření

IROP/4

Název

Neformální a zájmové vzdělávání

Cíl opatření:
Cílem opatření jsou stavební úpravy objektů a pořízení materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění
nabídky neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání, tak aby nabídka vzdělávání v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
technologiemi) probíhala komplementárně (formálním i neformálním způsobem), byla lokálně a finančně
dostupná a vytvářela tak ucelené podmínky k rovnému přístupu ke vzdělávání.
Vymezení opatření ve vazbě na analýzu
V území MAS ORLICKO byly identifikovány slabé stránky a ohrožení spočívající v malém počtu studentů
s nadprůměrnými výsledky a nízkým podílem obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním.
Analýza: kap. 2.1.2. – Dílčí SWOT, kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W7
Současně byl analýzou Životních podmínek domácností v Pardubickém kraji prokázán značný podíl domácností,
které vykazují různou míru ekonomického strádání a známky chudoby.
Analýza: kap. 2.1.2., Tabulka 2.1-3: Životní podmínky domácností v Pardubickém kraji
Neformální, zájmové a celoživotní, atraktivně nabídnuté a cenově dostupné vzdělání, doplňující formální
vzdělávání, představuje ideální možnost zajištění vzdělávání, osobního rozvoje a zvýšení zájmu žáků o celé
spektrum technických a přírodovědných oborů za pomoci místních řemeslníků, odborníků z oboru nebo rodičů
v souladu s potřebami území.
Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT- W7, W8
Specifická situace v území je identifikována především v ORP Králíky, kde v současné době není žádné SVČ a
jeho vznik je v území identifikován jako jedna z prioritních potřeb. Posilování přístupu ke službám v tomto ORP
je současně žádoucí vzhledem k negativnímu trendu vylidňování a stárnutí obyvatelstva v pohraničí (ORP
Žamberk, Králíky), s vysokým podílem obyvatel se základním vzděláním v ORP Králíky.
Analýza: kap. 2.1.2. – Vzdělanost obyvatel, Dílčí SWOT
Analýzy území prokázaly potřebu zázemí a vybavení pro zajištění neformálního, zájmového a celoživotního
vzdělávání.
Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.4.1. Další neformální a zájmového vzdělávání
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
1.1. Podpořit rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání a dostupného celoživotního vzdělávání s důrazem na
spolupráci v území

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
IROP – Investiční priorita 10 prioritní osy 2
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné

•
•

obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (komunikace v cizích jazycích,
technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)
Doplňkové aktivity - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady

Principy pro určení preferenčních kritérií

•

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Příjemci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zařízení péče o děti do 3 let
Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Obce
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace
Organizační složky státu
Příspěvkové organizace organizačních složek státu

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Indikátor OP
Výstupu:
5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Výsledku:
5 00 30

8.4.5.

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

Opatření CLLD IROP/5 Dostupná péče o děti

Opatření

IROP/5

Název

Dostupná péče o děti

Cíl opatření:
Cílem opatření je realizace staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení zajišťující dostatečnou kapacitu
zařízení péče o děti a předškolního vzdělávání na platformách realizovaných mimo registraci dle zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon), které zajistí dostupnou péči o děti a umožní tím zapojení rodičů na trhu práce.
Opatření podpoří rozvoj doplňkových služeb předškolního vzdělávání a péče o děti.
Vymezení opatření ve vazbě na analýzu
Analýza území MAS ORLICKO poukázala na nevyřešenou problematiku změny demografické křivky ve vazbě na
zajištění optimalizace mateřského školství. Z pohledu kapacitního využití je na poli MŠ využití kapacit v
současné době limitní ve většině zařízení a není výjimkou, že do MŠ nejsou přijímány děti tříleté. Dotazníkové
šetření mezi rodiči poukázalo na problém s přijetím dítěte do MŠ 29 % respondentů.
Analýza: Dotazníkové šetření MAS, 2014

Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W1, W2
Terénní šetření současně prokázala zájem rodičů o zajištění nabídky péče o děti od 2 let a to v rámci zájmu o
slaďování soukromého a pracovního života, především maminek na mateřské dovolené.
Analýza: Dotazníkové šetření MAS, 2014
Nabídka služeb péče o děti do 3 let funguje v současné době v dílčím rozsahu v rámci 7 organizací v území, buď
na svépomocném principu, nebo v rámci činnosti neziskových organizací. Provoz těchto zařízení dotují jak obce
(města) na jejichž území se nachází, tak rodiče. Z pohledu kapacitního jsou zařízení vytížená. Analýza dále
poukázala na potřebu zařízení provést změny a vyhovět zákonu o „dětských skupinách“ v souvislosti s kterým
musí jednotlivá zařízení zajistit požadovaný standard kvality, neboť v současném stavu v zásadě nemohou
nabídnout potřebnou kapacitu zařízení.
Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – T14
Z analýz vyplynula potřeba zřízení, úprav zařízení a pořízení vybavení zajišťující péči o děti a předškolního
vzdělávání.
Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
3.1.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
3.1. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky v obcích

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
IROP – Investiční priorita 10 prioritní osy 2
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•
•

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských
skupin a mateřských škol
Doplňkové aktivity - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady

Principy pro určení preferenčních kritérií

•

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Příjemci
•
•
•
•
•
•
•
•

Zařízení péče o děti do 3 let
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Obce
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Nestátní neziskové organizace
Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
Církve
Církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Indikátor OP
Výstupu:
5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Výsledku:
5 00 20

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

5 01 20

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

8.4.6.

Opatření CLLD IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Opatření CLLD

IROP/6

Název

Infrastruktura sociálních služeb

Cíl opatření:
Cílem opatření je realizovat investice do pořízení, modernizace a vybavení objektů, zázemí a zařízení, sloužících
pro poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jak terénní, tak ambulantní,
případně pobytovou formou pro dosažení jejich dostatečné lokální dostupnosti, kapacity a kvality a to
v souladu s principy komunitní péče pro zvýšení uplatnitelnosti cílových skupin na trhu práce.
Vymezení opatření ve vazbě na analýzu
Ve výchozí situaci disponuje území základní sítí sociálních služeb, poskytovaných jak organizacemi se sídlem
v území MAS ORLICKO (32 poskytovatelů), tak organizacemi se sídlem mimo území MAS ORLICKO (50
poskytovatelů). Celkem registrovaly organizace se sídlem v území MAS ORLICKO z.s. 40 sociálních služeb (20
druhů služeb). Majoritní podíl na registrovaných službách mají služby péče (39 % služeb) v území jsou však
dostupné i další služby tipu: krizová pomoc, denní a týdenní stacionář, azylový dům, dům na půl cesty, atd. Ze
služeb, poskytovaných organizacemi se sídlem mimo území MAS, bylo identifikováno 50 registrovaných služeb
(20 druhů služeb). V naprosté většině případů se jedná o služby poskytované terénní nebo ambulantní formou.
Mimo registrované služby jsou v území poskytovány také další služby – především široké spektrum aktivizačních
a motivačních programů určených cílovým skupinám z řad matek na mateřské dovolené (mateřská centra),
služby pro seniory, zdravotnické služby a služby zaměřené na neformální pečovatele, služby mají charakter
volnočasového klubu pro děti a mládež a další.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT „existence širokého spektra pobytových, terénních a ambulantních služeb“
kap. 3.1. – SWOT – S4
Příloha 12 - Databáze sociálních služeb
Pro zajištění adekvátních terénních služeb a ambulantních služeb poptávají organizace v území především
zkvalitnění zázemí pro jednotlivé služby, vybavení dopravními prostředky a dalším vybavením pro zajištění
lokální a vyvážené dostupnosti služeb pro cílové skupiny v území (dopravní prostředky a další vybavení
mobilních týmů).
Probíhající proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb současně indikuje potřebu posilování
dostupnosti ambulantních a terénních služeb, poskytovaných jak individuální, tak skupinovou formou a
vhodného ubytovacího zázemí (domů / bytů)
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo
ohroženým sociálním vyloučením
kap.3.1. – SWOT – T2
Analýza území prokázala slabou stránku, spočívající v nedostatku finančních prostředků poskytovatelů
sociálních a navazujících služeb na řešení investičních potřeb souvisejících s poskytováním služeb.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
kap. 3.1. – SWOT – W4

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
1.1. V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního
vyloučení mezi obyvatelstvem.

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
IROP – Investiční priorita 9a prioritní osy 2
Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•
•

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Doplňková aktivita - zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje,
hřiště a parky do realizovaných projektů

Principy stanovení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Příjemci
•
•
•
•
•
•

•

Nestátní neziskové organizace
Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Církve a církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Indikátor OP
Výstupu:
5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Výsledku:
6 75 10

8.4.7.

Kapacita služeb sociální práce

Opatření CLLD IROP/7 Komunitní centra

Opatření CLLD

IROP/7

Název

Komunitní centra

Popis cíle opatření:
Ke dni 29.11.2018 rozhodla Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. o zrušení opatření IROP 7 z důvodu, že během
let 2017 a 2018 nebyly předloženy žádné projektové záměry, které by naplňovaly podmínky IROP a byly ve
fázi faktické přípravy k realizaci s předpokladem dotačního financování z programových rámců MAS .Tuto

skutečnost MAS komunitně projednala.

Cílem opatření je budování komunitních center, která budou využita jak pro zlepšení lokální dostupnosti
k sociálním službám a sociálnímu poradenství, tak pro realizaci aktivit sociálního začleňování a prevence
sociálního začlenění. Vybudování těchto prostor napomůže řešení krizových situací jednotlivců jako první
kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem je také vytvoření materiálně a technicky
vhodného prostoru pro realizace volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a
zvyků komunity či krajové oblasti.
Vymezení opatření ve vazbě na analýzu
V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v existenci domácností, vykazujících prvky
ekonomického strádání a chudoby.
Analýza: kap. 2.1.2. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT
kap. 2.1.2. – Dílčí SWOT
V území se nachází dvě sociálně vyloučené lokality a další lokality, v nichž jsou občané ohroženy sociálním
vyloučením z titulu perifernosti území, dostupnosti služeb, atd.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo
ohroženým sociálním vyloučením
kap.3.1. – SWOT – W2
Dalším aspektem indikujícím potřebu řešení a prevence sociálního vyloučení je zvyšující se zadluženost obyvatel
v území a rostoucí podíl domácností, které řeší otázku předluženosti. Mezi skupiny, které přicházejí do
poraden nejčastěji, pak patří senioři, matky samoživitelky, osoby bez zaměstnání a klienti v postavení pečující
osoby.
Analýza: kap. 2.1.2. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT
kap. 2.1.2. – Dílčí SWOT
Výrazný nárůst Indexu stáří z 86,77 (obyvatel starších 65 let na 100 dětí ve věku do 15 let) na 99,33 a nárůst
podílu obcí s indexem stáří vyšším než 100 z 2 0% na 50 % obcí indikuje rostoucí skupinu osob ohrožených
sociálním vyloučením z titulu postavení osob pečujících.
Z titulu nárůstu indexu stáří se situace územně projevuje nejvíce v ORP Králíky, kde se s vysokým indexem stáří
potýkají obce Mladkov a Červená Voda a město Králíky a v ORP Žamberk, nacházející se v polském příhraničí
nebo jeho dosahu (Kunvald, Kameničná, Jamné nad Orlicí, Těchonín, České Petrovice a Pastviny).
Analýza: kap. 2.1.2. – Základní přehled o obyvatelstvu v území, věková struktura obyvatelstva, medián hodnot
indexu stáří
kap.2.1.2. – Dílčí SWOT
Meziročně také narostl podíl nezaměstnaných osob v území (zatímco v roce 2008 činil podíl obcí
s nezaměstnaností nižší nežli 6% 85% obcí v území, v roce 2013 to bylo již jen 35% !), nárůst zaznamenala i
skupina uchazečů ve věku 50 let a více a osob, které jsou v evidenci déle než 24 měsíců.
Analýza: kap. 2.1.8. – Hospodářské aspekty území
obrázek 2.1. – 21 a obrázek 2.1. - 22
Dalším indikátorem potřebnosti rozvoje a posilování kapacit služeb a aktivit a souvisejícího zázemí sociálního
začleňování a prevence sociálního vyloučení je proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo
ohroženým sociálním vyloučením
kap.3.1. – SWOT – T2
Aktéři sociálního začleňování v území:
V rámci sociálního začleňování je zapojeno celé spektrum aktérů.
Mezi aktéry sociálního začleňování patří především lokální partneři v území, jakými jsou především církevní
organizace, spolky, školy a školská zařízení, obce, atd.

Další skupinou aktérou jsou poskytovatelé registrovaných a navazujících sociálních služeb dle zákona
108/2006 Sb. O sociálních službách, kterým se často úspěšně daří etablovat do území, mapovat aktuální
poptávku a potřeby území, propojovat různé skupiny potenciálních uživatelů služeb (rodiny s dětmi, seniory,
osoby ohrožené sociálním vyloučením, atd.) a poskytované služby (jak registrované, tak navazující) a dosahovat
tak maximálního integračního efektu.
Analýza území prokázala nedostatečné zázemí pro realizaci aktivit a poskytování služeb sociálního
začleňování a prevenci sociálního vyloučení realizovaných jak lokálními partnery v území, tak i poskytovateli
registrovaných služeb.
Analýza: kap. 2.1.5. – Vybavenost a vzhled obcí v území, kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených
osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým, kap. 2.1.9. – Vzdělávání a péče o děti v území MAS ORLICKO
sociálním vyloučením
kap. 2.1.5, 2.1.7. – Dílčí SWOT, kap. 3.3. - SWOT
V souladu s těmito výstupy analýzy je cílem opatření podpořit vznik komunitních center, která vytvoří vhodné
materiálně technické zázemí pro realizaci aktivit sociálního začleňování a prevence sociálního začlenění.
Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
1.2. V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního
vyloučení mezi obyvatelstvem.

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
IROP – Investiční priorita 9a prioritní osy 2
Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•
•

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
Doplňková aktivita - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky
v rámci realizovaných projektů

Principy stanovení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Příjemci
•
•
•
•
•
•
•
•

obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
nestátní neziskové organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
kraje

•

organizace zřizované nebo zakládané kraji

•
•

církve
církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Indikátor OP
Výstupu:
5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Výsledku:
6 75 10

8.4.8.

Kapacita služeb sociální práce

Opatření CLLD IROP/8 Infrastruktura pro sociální podnikání

Opatření CLLD

IROP/8

Název

Infrastruktura pro sociální podnikání

Popis opatření CLLD:
Cílem opatření je vytvořit podmínky pro využití potenciálu sociálního podnikání v území
Vymezení opatření CLLD ve vazbě na analýzu
Cílem opatření je vytvořit podmínky pro využití potenciálu sociálního podnikání v území a to v souladu
s následujícími výstupy analýzy území:
V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v nedostatečném využití potenciálu
sociálního podnikání.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
kap. 3.1. – SWOT – W19
Situační analýza území MAS ORLICKO z pohledu sociálního podnikání:
V území MAS ORLICKO v současné době nepůsobí žádný „typický“ sociální podnik. V databázi organizací
uvedených na www.ceske-socialni-podnikani.cz je registrována společnost EKO Králíky, v.o.s., která zaměstnává
osoby dlouhodobě nezaměstnané. V území se dále nachází několik organizací, které provozují tzv. „chráněné
dílny“, resp. zaměstnávají osoby se zdravotním, nebo duševním onemocněním na chráněných pracovních
místech.
V rámci posouzení potenciálu a připravenosti území pro využití sociálního podnikání jako nástroje integrace
osob se ztíženým uplatněním na trhu práce beseda na téma „Chráněná pracovní místa“ za účasti zástupců
Úřadu práce, místních organizací poskytujících sociální a navazující služby a organizací s praktickými
zkušenostmi v oboru sociálního podnikání působících mimo území MAS ORLICKO, z.s. (Pferda o.s., Rychnov nad
Kněžnou, Skok do života o.p.s., Hradec Králové a Komuniké o.p.s., Litomyšl).
Beseda přinesla účastníkům informace o aspektech provozu sociálního podniku a poukázala především na
vazbu provozovatele sociálního podniku na zařízení, z kterého se mohou rekrutovat potenciální zaměstnanci
sociálního podniku – jako důležitý aspekt dlouhodobé udržitelnosti tohoto zařízení.
V území MAS ORLICKO se nachází několik zařízení, které by tyto podmínky mohly splnit – tj. které by mohly
optimálně využít potenciálu sociálního podnikání k podpoře pracovního uplatnění u svých klientů (speciální
základní a střední škola, azylový dům, dům na půl cesty, domov pro osoby se zdravotním postižením, …).
Potenciál sociálního podnikání by dále mohly uchopit organizace, které již nyní poskytují chráněná pracovní
místa, nebo pracovní rehabilitaci.
Z diskuse dále vyšel požadavek na realizaci podpůrných (informačních setkání) pro lepší orientaci potenciálních
provozovatelů sociálního podniku a přípravu projektů tohoto typu.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým

sociálním vyloučením
kap. 3.1. – SWOT – W5
kap. 3.1. – SWOT – S2, O1, O2
Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání
Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO:
1.1. V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního
vyloučení mezi obyvatelstvem.

Implementace
opatření probíhá
prostřednictvím:

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
IROP – Investiční priorita 9a prioritní osy 2
Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů:
•

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku

Principy stanovení preferenčních kritérií

•

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Příjemci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Osoby samostatně výdělečně činné
Malé a střední podniky
Obce
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Indikátor OP
Výstupu:
1 01 05

Počet nových podniků, které dostávají podporu

1 00 00

Počet podniků pobírajících podporu

1 01 02

Počet podniků pobírajících granty

1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny

1 03 00

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

Výsledku:

1 04 11

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

