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4.4.1 Akční plán 

4.4.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 

Název specifického cíle strategie 

Specifický cíl I.3 Zvýšit bezpečnost v obcích investicemi v oblasti dopravy a modernizací 
majetku hasičských záchranných sborů 

Název opatření 

IROP 1                                                                                                   
 Zvýšení bezpečnosti dopravy                                                                                                                            

Vazba na specifický cíl IROP 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření 

Cílem tohoto opatření je zvýšit bezpečnost dopravy v obcích se zaměřením na šetrné 
způsoby přepravy, tj. pěší a cyklistické. Cíle bude dosaženo realizací vhodných opatření ke 
zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a dalších účastníků dopravy (viz typy projektů).  
 
Potřebnost tohoto opatření vychází ze zjištěných údajů uvedených v analytické části 
v kapitole 3.1.4 Doprava a kapitole 3.1.11.3 Bezpečnost dopravy a dále z dílčí SWOT 
analýzy Doprava (3.3.1.4)  a analýzy problémů a potřeb v oblasti bezpečnosti (3.3.1.4). 
 
Podporována budou komplexní řešení problémových míst a podpořená infrastruktura pro 
pěší bude přizpůsobena osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Technické 
řešení musí také respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného 
prostranství stanovené vyhláškou č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami.  

Typy projektů 

• Zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí). 

• Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením 
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. 

• Výstavba cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. 
cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. 
Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např., 
odpočívadel a dopravního značení. 



             MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. 

Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

• Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u 
cyklostezek a cyklotras. 
 

Příjemce podpory 

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

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

MAS předpokládá stanovení limitů v rámci jednotlivých výzev. 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

 
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 51 20 
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 
výkonech v osobní dopravě 

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 61 00 
Délka nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras 

7 50 01 
Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

 

 

Název specifického cíle strategie 

Specifický cíl I.3 Zvýšit bezpečnost v obcích investicemi v oblasti dopravy a modernizací 
majetku hasičských záchranných sborů 

 Opatření I.3.2 Investice do vybavení hasičských záchranných sborů 

Název opatření 

IROP 2                                                         
      Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof                                                                                                                                                                                         

Vazba na specifický cíl IROP 

Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
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Popis opatření 

Cílem opatření je zvýšit vybavenost hasičských záchranných sborů úrovně II a III 
především pro boj s přírodními katastrofami způsobenými změnami klimatu.  
Území  ORP Lanškroun bylo dle přílohy č. 5 Programového dokumentu IROP a dokumentu 
„Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v 
území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a nových rizikům v období 2014-
2020“ vymezeno jako exponované pro následující rizika: sucho, orkány a větrné smrště, 
sněhové srážky, masivní námrazy. Výčet rizik na kteréž je možné se zaměřit, je omezen 
normativem na vybavení, relevantní jsou tedy pouze rizika „sucho“ a „sněhové srážky, 
masivní námrazy“.  

Typy projektů 

• Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Účelem je zvýšení 
odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své 
úkoly v době mimořádné události. Realizovány budou stavební úpravy stávajícího 
objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu, a pořízení potřebného 
vybavení či technologií. Bude se jednat například o: 
- výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, 
uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti 
techniky a prostředků k nasazení 
- pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro 
nouzový provoz stanice. 

• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.  

• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem. 

Příjemci podpory 

obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o 
požární ochraně) 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

MAS předpokládá stanovení limitů v rámci jednotlivých výzev. 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 75 20 
Počet exponovaných území s 
nedostatečnou připraveností složek IZS  

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
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5 75 01 
Počet nových a modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS  

5 70 01 
Počet nové techniky a věcných prostředků 
složek IZS 

 

 

Název specifického cíle strategie 

I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních 
služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury 
IV.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření 
možností aktivního života v obcích Lanškrounska 
III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na 
trh práce 

Název opatření 

IROP3                                                          
                                                      Komunitní centra                                                                                                                                                                                        

Vazba na specifický cíl IROP 

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření 

V rámci tohoto opatření bude podporováno zřízení komunitních centrech v obcích 
Lanškrounska.  
 
Potřebnost tohoto opatření vychází ze zjištěných údajů uvedených v analytické části 
v kapitole 3.1.9 Sociální služby a v na ní navazující SWOT analýze.    
 
Cílem je sociální začleňování a začleňování znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce 
a posílení komunitního života v obcích. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory 
pro masovou zábavu. 
 
Pro dosažení těchto cílů bude v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných 
služeb, minimálně základní sociální poradenství v ambulantní a terénní formě se 
zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Nebude se jednat 
o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi 
příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 
 
V rámci opatření není podporováno pořízení bytů sociálního bydlení formou nové 
výstavby, nákupu a dostavby nedokončených staveb.  

,Typy projektů 
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• Veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem 
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit 
sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.  

• Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání 
členů komunit ohrožených sociálním vyloučením.                                                                                                                             

• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Příjemci podpory 

nestátní neziskové organizace;  obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; 
dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; 
církve; církevní organizace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

MAS předpokládá stanovení limitů v rámci jednotlivých výzev. 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 54 01 
Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci 

 

 

Název specifického cíle strategie 

I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě 
základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury   
II.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující 
specifické potřeby regionu. 

II.3.1 Rozvoj v oblasti formálního vzdělávání 
III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na 
trh práce 

III.2.2 Prorodinná opatření 
IV.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření 
možností aktivního života v obcích Lanškrounska 

Název opatření 

IROP4                                                     
        Rozvoj předškolního vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                                              



             MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. 

Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

Vazba na specifický cíl IROP 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření 

Cílem opatření je zkvalitnit a doplnit možnosti vzdělávání dětí předškolního věku. Budou 
podporovány jak klasické mateřské školy, tak dětské skupiny a také zařízení pro děti do 3 
let. Důvodem implementace tohoto opatření je nedostatečná kapacita mateřských škol 
v území a absence zařízení pro děti do 3 let. 

Typy projektů 

• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování   
přípojky pro přivedení inženýrských sítí  

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

• Nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben  
• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních 

prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, 
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 

 
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury mohou být úpravy 
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).  

Příjemci podpory 

nestátní neziskové organizace; zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v 
oblasti předškolního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi;  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

MAS předpokládá stanovení limitů v rámci jednotlivých výzev. 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 20  
Podíl tříletých dětí umístěných v 
předškolním zařízení 

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti 

ve věku do 3 let 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích zařízení 
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Název specifického cíle strategie 

I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních 
služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury 
II.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující 
specifické potřeby regionu. 
II.3.1 Rozvoj v oblasti formálního vzdělávání 

Název opatření 

IROP5                                                              
      Investice v oblasti základního a středního vzdělávání                                                                                                                                                                                     

Vazba na specifický cíl IROP 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření 

Smyslem opatření je modernizací a doplněním vybavení základních a středních škol v 
regionu zvýšit jejich atraktivitu a konkurenceschopnost. Cílem je zachovat stávající síť 
základních škol v obcích Lanškrounska a zlepšit úroveň středního odborného vzdělávání 
v regionu. 
Opatření je vázáno na vybrané klíčové kompetence (tj. oblasti komunikace v cizích 
jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními 
technologiemi). Na území ORP Lanškroun se nachází 2 sociálně vyloučené lokality, je 
proto možné podpořit rozšiřování kapacit ZŠ i bez vazby na klíčové kompetence.  

Typy projektů 

• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování  
přípojky pro přivedení inženýrských sítí. 

 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

 • Nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben  
• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 

poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 

• Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu  
 
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury může být doplňková 
aktivita v podobě podpory zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené 
zdi a střechy zahrad . 
. 
Nebude podporována výstavba nových vzdělávacích zařízení.  
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Příjemci podpory 

školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání; obce; organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi;  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

MAS předpokládá stanovení limitů v rámci jednotlivých výzev. 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 30  
Podíl osob předčasně opouštějících 
vzdělávací systém   

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

 

Název specifického cíle strategie 

I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě 
základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury   
II.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující 
specifické potřeby regionu. 
II.3.21 Rozvoj v oblasti formálního vzděláváníPodpora zájmového a neformálního 
vzdělávání 
IV.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření 
možností aktivního života v obcích Lanškrounska 
IV.1.1 Podpora vzniku spolků v obcích 
IV.1.2 Podpora stávajících spolků 

Název opatření 

IROP6                                                                     
Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                                             

Vazba na specifický cíl IROP 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření 

Cílem opatření je podpořit činnost organizací pro neformální a zájmové vzdělávání 
mládeže a celoživotní vzdělávání především v obcích Lanškrounska. Tato činnost se 



             MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. 

Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

v současné době odehrává především ve městě Lanškroun. V obcích se takové organizace 
téměř nenacházejí.  
 

Celoživotní, neformální a zájmové vzdělávání bude podporováno pouze ve vazbě na 
klíčové kompetence (tj. v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd; ve schopnosti práce s digitálními technologiemi).   

Typy projektů 

• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí  

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

• Pořízení vybavení pro činnost organizací pro celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální 
vzdělávání mládeže. 

Příjemci podpory 

nestátní neziskové organizace; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a 
středního vzdělávání; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; církve; církevní 
organizace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

MAS předpokládá stanovení limitů v rámci jednotlivých výzev. 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 30  
Podíl osob předčasně opouštějících 
vzdělávací systém   

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

 

 

 


