
Programový rámec IROP 
 

Specifický cíl strategie: 

4.1. Zdokonalit stav dopravní infrastruktury 

4.3 Podpořit využívání hromadné dopravy před dopravou individuální 

 

Název opatření: BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY 

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 včetně cíle 
opatření: 

Opatření je zaměřeno na zvýšení bezpečnosti spojené s dopravou a dopravní infrastrukturou. Cílem je zkvalitnění  
a navýšení počtu prvků, které přispívají k přehlednosti dopravy, dále v žádoucích místech napomáhají ke zpomalení 
dopravy a v konečném důsledku zvyšují bezpečnost osob-účastníků dopravního provozu (chodci, maminky s kočárky, 
vozíčkáři, cyklisté). Opatření je zaměřeno na podporu šetrnějších způsobů přepravy, např. prostřednictvím veřejné, 
cyklistické či pěší přepravy. V důsledku rozvoje udržitelných forem dopravy by mělo dojít ke snížení zátěží na životní 
prostředí, zmírnění negativních vlivů na lidské zdraví i zdraví zvířat, poklesu množství dopravních nehod. 

BEZPEČNOST DOPRAVY: 

Předmětem opatření bude zvyšování bezpečnosti dopravy  
 Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro 

nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací  

CYKLODOPRAVA:  

Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

 výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras,  
 budování a zkvalitňování doprovodné infrastruktury (možné pouze jako součást projektu při modernizaci nebo 

výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty) 
 

Typy projektů: BEZPEČNOST DOPRAVY: 



- bezbariérový přístup zastávek  
- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace  
- přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky  
- lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu  
- Posílení bezpečnostních prvků v dopravě – zpomalovací zařízení, bezbariérový přístup zastávek, zvuková signalizace 
pro nevidomé 

CYKLODOPRAVA  

 výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným 
provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami, včetně doprovodné infrastruktury 

 výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic 
a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury 

 realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě 
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů 
pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné 
infrastruktury 

Příjemci podpory: 

 Obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 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 

Minimální a maximální výše 
způsobilých výdajů: 

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních kritérií: Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátory výstupu : 



Kód NČI 2014+ Název 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

7 62 00 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

 

Monitorovací indikátory výsledku: 

Kód NČI 2014+ Název 

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

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 

 

Specifický cíl strategie: 
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence a sociálního poradenství 

Název opatření: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 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  

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis opatření včetně cíle 
opatření: 

Opatření je zaměřeno na zkvalitnění stávajících poskytovaných sociálních služeb v území, nárůstu kapacit některých 
druhů sociálních služeb a v neposlední řadě zajištění dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb, které jsou v území 
MAS postrádány. Opatření se dále zaměřuje na podporu aktivit, jejichž realizace napomůže k sociálnímu začleňování 
a též bude mít preventivní charakter před sociální exkluzí. Podporovaná proto bude výstavba nových či rekonstrukce 
stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, zejména podpora rozvoje zázemí pro terénní a ambulantní služby, 
podpora nárůstu kapacit sociálního bydlení. 



1/ Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů) 
Opatření se týká jak terénních, tak ambulantních forem sociálních služeb. Cílem je vybudování zázemí pro terénní služby, 
vybavení zařízení, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu, pro poskytování 
zdravotně-sociální pomoci. 
Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a 
vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím 
prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. 
na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.  
2/Komunitní centra: Vytvořit zázemí pro zahájení komunitní práce, pro řešení soc. situace jednotlivců v jejich soc. prostředí, 
vzdělávání, zvyšování kompetencí pro lepší uplatnění na trhu práce, snižování předsudků, sbližování tradic a kultur s cílem 
začleňování jednotlivců a skupin do společnosti. Prostor pro řešení krizových situací prostřednictvím sociálních služeb. 
Podpora zařízení, která poskytují služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a současně poskytují zázemí pro 
služby a sociální práci. 
3/ Sociální bydlení -  

Cílem opatření je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 
sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení.  

Parametry sociálního bydlení v IROP: sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy 
určenými pro výstavbu budov pro bydlení; sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením 
bez dalšího zařízení nábytkem; sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva; v lokalitě musí 
být zajištěná veřejná doprava; sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu; 
podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin; pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený 
limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci. 

 

Typy projektů: 

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center 

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. 
Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, 
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní 
centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě 
volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního 
začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané 



komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Podpora zařízení, která poskytují služby podle zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a současně poskytují zázemí pro služby a sociální práci. 

Podpora infrastruktury a vybavení pro kvalitnější poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb: 

- nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb,  
- obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.  
- vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách,  
- pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách,  

- vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence 
či odborného sociálního poradenství. 

Podpora výstavby a rekonstrukce bytů pro potřeby sociálního bydlení: 

Sociální bydlení - bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, rekonstrukce vhodných objektů za účelem výstavby a 
přestavby sociálních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, mladé rodiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Sociální 
bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. 

Podpora rekonstrukce vybraných objektů poskytující pobytové služby (např. azylový dům) 

  

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 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 
 nestátní neziskové organizace 
 organizace zřizované nebo zakládané Královéhradeckým krajem 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 církve 
 církevní organizace 

        SOCIÁLNÍ BYDLENÍ: 
 Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 



Minimální a maximální výše 
způsobilých výdajů: 

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátory výstupu : 

Kód NČI 2014+ Název 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

 

 

Monitorovací indikátory výsledku: 

Kód NČI 2014+ Název 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení  

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce  

 

 

 

 

 

 



Specifický cíl strategie: 

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých 

1.1. Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti 
5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí a 
podpořit rozvoj služeb sociální prevence a sociálního poradenství 

Název opatření: PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Vazba na specifický cíl IROP: 

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 včetně cíle 
opatření:  

Opatření je zaměřeno na rozvoj sociálního podnikání v území MAS. V území sice již funguje jeden sociální podnik, 
nicméně kapacita podniku je omezená a v území je dlouhodobě vyšší poptávka nad nabídkou, co se týče počtu 
pracovních příležitostí pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené (např. osoby se zdravotním 
postižením, chronickým či duševním onemocněním, osoby s nízkou kvalifikací). Podnik bude přispívat k podpoře 
sociálního začleňování a min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet 
z cílových skupin. 

Typy projektů: 

 Podpora vzniku nových sociálních podniků v území 

 Rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku 

 Podpora zkvalitnění vybavení sociálních podniků 

Příjemci podpory: 

 osoby samostatně výdělečné činné 
 malé a střední podniky 
 obce 
 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: 

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS. 



Principy preferenčních kritérií: Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátory výstupu : 

Kód NČI 2014+ Název 

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 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu  

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků  

 

Monitorovací indikátory výsledku: 

Kód NČI 2014+ Název 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

 

Specifický cíl strategie: 

SC 6.2 Zachovat základní školství i na malých obcích 

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a školních zařízení 

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání 

Název opatření: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

Vazba na specifický cíl IROP: 

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 vzdělání a celoživotní učení 



Popis opatření včetně cíle 
opatření: 

Opatření je zaměřeno na podporu základní a navazující infrastruktury pro předškolní, základní, středoškolské, 
celoživotní a neformální vzdělávání. Jedná se o investice do výstavby, rekonstrukcí, modernizace a pořízení vybavení 
jednotlivých subjektů, přičemž cílem je zkvalitnit vzdělávání v území MAS takovým způsobem, aby byl zajištěn rovný 
přístup ke vzdělávání pro všechny osoby (např. osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, osoby sociálně vyloučené 
či sociálním vyloučením ohrožené). Vzhledem k tomu, že v regionu se poměrně významně liší zaměření nabídky 
pracovních míst a poptávky po pracovních místech, bude podpora infrastruktury a vybavení v klíčových kompetencích 
(rozvoj v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, práce s digitálními 
technologiemi a přírodní vědy), které žáci využijí v praxi (vztahuje se na ZŠ, SŠ, celoživotní, zájmové a neformálního 
vzdělávání mládeže).  V důsledku toho by mělo dojít k odstranění této disharmonie mezi nabídkou a poptávkou na trhu 
práce v regionu. Cílem je také podpořit stabilizaci vzdělávací infrastruktury v regionu, tj. podpořit aktivity vedoucí 
k zachování stavu a funkčnosti potřebných vzdělávacích zařízení v území. 

Typy projektů: 

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – projekty za účelem zajištění dostatečné kapacity (tzn. dochází 
k navýšení kapacity) 

 Rekonstrukce, pořízení vybavení,  rovného přístupu ke vzdělávání a všeobecně zkvalitnění systému předškolní 
péče v regionu. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou 
být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). 
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. 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 

Rekonstrukce, pořízení vybavení, modernizace, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce  
a všeobecně zkvalitnění systému základního škol v regionu. 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:  
- v oblastech komunikace v cizích jazycích  

- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  
 
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky 
na regionálním trhu práce.  
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu 
ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.  



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 – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení 
a připojení k internetu. 

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: 

- v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na 
potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního 
vzdělávání:  
- v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  
 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a 
zahrady 

 Rekonstrukce, pořízení vybavení, modernizace středních škol za účelem zajištění rozvoje klíčových kompetencí 
(např. komunikace v cizích jazycích), zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
na budoucí uplatnění na trhu práce, sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

 Aktivity zaměřené na podporu sociální inkluze (předškolním vzdělávání, ZŠ,  SŠ) - vybavení, kompenzační pomůcky 
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, provedení nezbytných stavebních úprav pro potřeby vzdělávání 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Podpora zajištění připojení k internetu jednotlivých škol a školských zařízení, podpora zajištění vnitřní konektivity 
škol a školských zařízení 

 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s 



digitálními technologiemi.  Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely 
dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na reg. trhu práce.  

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního 
vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve 
schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

Příjemci podpory: 

 zařízení péče o děti do 3 let 

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým krajem 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a maximální výše 
způsobilých výdajů: 

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních kritérií: Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

 

 

Monitorovací indikátory výstupu : 

Kód NČI 2014+ Název 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

 



 

Monitorovací indikátory výsledku: 

Kód NČI 2014+ Název 

5 00 30 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení  

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení o děti do 3 let 

 

Specifický cíl strategie: SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu 

Název opatření: OBNOVA A REVITALIZACE PAMÁTKOVÉHO FONDU 

Vazba na specifický cíl IROP: 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu  

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Popis opatření včetně cíle 
opatření: 

Cílem opatření je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního a přírodního dědictví v regionu MAS, aby bylo 
docíleno prodloužení jeho životnosti, a budou jej tak moci obdivovat i další generace. Na území MAS se nachází tři 
národní kulturní památky – Braunův Betlém, Hospital Kuks a přehrada Les Království. Využití kulturního dědictví v 
ekonomice regionů je limitováno jeho stavem a dostupností. Nutným předpokladem je obnova a revitalizace 
památkového fondu. Obnovou a zatraktivněním památek bude dosaženo žádoucího synergického efektu mezi 
revitalizací kulturního a přírodního dědictví. S obnovou památek je možné provést modernizaci, popř. výstavbu 
nezbytného sociálního, technického a technologického zázemí, které umožní funkčnost, zpřístupnění, ochranu, a 
plnohodnotné využívání objektů. 

Propagace a marketing památek bude hrazen z národních zdrojů. Předmětem podpory nebudou komerční turistická 
zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

Typy projektů: 

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek v regionu MAS (3 národní kulturní památky: Braunův Betlém, 
Hospital Kuks, přehrada Les Království). Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, 
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, jako je např. zajištění vyšší bezpečnosti 
návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, 



rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a 
mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, 
technického a technologického zázemí. 

 

Příjemci podpory: 
 vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických 

osob nepodnikajících 

Minimální a maximální výše 
způsobilých výdajů: 

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS. 

Principy preferenčních kritérií: Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

 

 

Monitorovací indikátory výstupu : 

Kód NČI 2014+ Název 

9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů 

9 08 01 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření  

9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí 

 

 

Monitorovací indikátory výsledku: 

Kód NČI 2014+ Název 

9 10 10 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné 

 


