
Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. 

Programové rámce MAS Via rustica – IROP 

Přehled opatření 

Školství 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 vzdělávání a 
celoživotní učení 
 

Sociální bydlení 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 
 

 

Specifický cíl strategie: 3.1 Podpora školství 

Název opatření: Školství 

Vazba na specifický cíl IROP 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 
vzdělávání a celoživotní učení 
 

Popis opatření Vytvořit kvalitnější zázemí pro vzdělávání předškolního a 
základního vzdělávání s cílem vytvořit moderní vzdělávací 
proces. 
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků 
v následujících klíčových kompetencích (tj. v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd; ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi), která je vyžadována u ZŠ tak, aby byla splněna 
podmínka jejich podpory, kterou stanovuje PD IROP. 
Opatření vychází z analytické části, která dokládá potřebnost 
plánovaných záměrů 2.4.1 Školy a školská zařízení a podrobně je 
definováno v kapitole 3.6 Analýza problémů a potřeb. 
 

Typy projektů: Podpora infrastruktrury ve vzdělávání:                                                                                       
Děti do 3 let, dětské skupiny, mateřské školy:  
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění 
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení 
péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek 
těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi 
předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či 
stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být 
úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). 
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Změnou SCLLD k datu 26. 6. 2019 se daná aktivita SCLLD již 
nebude realizovat z důvodu prokazatelného nezájmu 
mateřských škol v regionu o navyšování kapacit. Tato změna 
byla komunitně projednána (byli osloveni zřizovatelé/ředitelé 
všech MŠ v regionu, změna byla projednána Valnou hromadou 
spolku Via rustica z.s. dne 26. 6. 2019). 
Základní školy:  
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.                                                                                       
Doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí 
budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 
 

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 
- 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: 
Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
ve výzvě MAS 

Principy preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+: Název indikátoru: 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+: Název indikátoru: 

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



5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 

Specifický cíl strategie: 3.2. Podpora sociálního bydlení 

Název opatření: Sociální bydlení 

Vazba na specifický cíl IROP 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 Předmětem opatření je podpora budování cenově dostupného 
bydlení zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, s cílem 
omezit odliv obyvatel z území MAS.  
Opatření vychází z analytické části, která dokládá potřebnost 
plánovaných záměrů 2.4.2 Sociální a zdravotní služby a 
podrobně je definováno v kapitole 3.6 Analýza problémů a 
potřeb. 
 
 

Typy projektů: Sociální bydlení:  
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a 
pořízení nezbytného základního vybavení.                                                                 
Doplňková aktivita:  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: - Obce 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 

Minimální a maximální výše: 
Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
ve výzvě MAS 

Principy preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+: Název indikátoru: 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+: Název indikátoru: 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
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