
Specifický cíl strategie Specifický cíl S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava 

Název opatření IROP 1: – Bezpečná a udržitelná doprava 
Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

Popis opatření Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro 

přemisťování osob a nákladů, není v rozporu s udržitelnou spotřebou 

přírodních zdrojů, snižuje zátěž na životní prostředí a zároveň eliminuje 

negativní vlivy na lidské zdraví. Zejména pak nemotorová doprava by se měla 

stát součástí městské/obecní mobility a plánování infrastruktury. 

 
Na území obcí MAS Bohumínsko dochází k dlouhodobému růstu intenzity 

individuální automobilové dopravy, čímž dochází mj. ke zhoršení bezpečnosti 

na komunikacích a zhoršení stavu životního prostředí a což také zvyšuje 

nároky na rozvoj dopravní infrastruktury. 

 
Cílem opatření je zpomalení růstu intenzity individuální automobilové 

dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy (pěší, cyklistická), zvýšení 

bezpečnosti na komunikacích, snížení nehodovosti (zejména minimalizace 

počtu nehod za účasti cyklistů a chodců), zajištění vyšší bezpečnost chodců a 

cyklistů – především je potřeba se zaměřit na osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

Toto opatření navazuje jak na dosavadní aktivity, které byly obcemi MAS 

realizovány v předchozím monitorovacím období (projekty zaměřené na 

budování cyklostezek a cyklotras, chodníků, realizace bezpečnostních prvků 

apod.) tak na další aktivity, jejichž cílem je komplexní přístup k dané 

problematice. V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na 

bezpečnost na komunikacích, rozvoj alternativních způsobů dopravy – 

cyklodopravy, snížení počtu nehod, na zajištění potřeb specifických skupin 

obyvatel v dopravě, apod.   

 

Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.1.2.2 

Dopravní infrastruktura. Ve strategické části je řešena v částech: 

Strategický cíl S.2.Zvýšení pocitu bezpečí 

Specifický cíl S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava 

Opatření S.2.2.1 Dopravní infrastruktura 

Opatření S.2.2.2 Udržitelná a bezpečná doprava 

 

Typy projektů Bezpečnost 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy 

a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 

komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, 

modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a 

III. třídy, místní komunikace, apod. 

 

Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost silniční, 

cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních 

dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro 

minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 

doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo 

výstavbě komunikace pro pěší. 

 

 

 

 



Cyklodoprava 

Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty 

nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem; 

výstavba, rekonstrukce nebo modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo 

společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a 

místních komunikací; realizace nebo úprava 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, apod. 

Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do 

zaměstnání, škol a za službami.  

 

Je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci 

negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a 

souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné 

osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné 

rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo 

liniového opatření pro cyklisty. 

 

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. 

stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení, apod.  

 

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 

 
Příjemci podpory • Kraje 

• Obce 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo 

zakládané dobrovolnými svazky obcí 

• Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o 

silniční dopravě 

• Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v ust. § 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 dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné 

linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

 

Minimální a maximální výše MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve 

své konkrétní výzvě. 
Principy preferenčních kritérií Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce 

přispívají k naplňování strategie, daného opatření a finančního plánu. 

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 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 

 

 



Kód 

NČI2014+ 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 

Výchozí 

hodnota 

Datum 

výchozí 

hodnoty 

Cílová 

hodnota 

Datum 

cílové 

hodnoty 

Milník 

31.12.2018 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 

7 51 20 Podíl veřejné 

osobní dopravy na 

celkových 

výkonech v osobní 

dopravě 

 %  výsledek  30  31.12.2011  35  31.12.2023  Ne Hodnoty indikátoru byly převzaty MAS  z úrovně celého 

operačního programu. 

 

7 63 10 Podíl cyklistiky na 

přepravních 

výkonech 

%  výsledek 7 31.12.2011 10  31.12.2023  Ne Hodnoty indikátoru byly převzaty MAS  z úrovně celého 

operačního programu. 

 

7 50 01 Počet realizací 

vedoucích ke 

zvýšení 

bezpečnosti v 

dopravě 

realizace výstup 0 31.12.2014 9  31.12.2023  Ne Výše podpory byla stanovena na základě analýzy území 

MAS a jeho potřeb. Hodnoty podpory byly porovnány 

s objemem alokace v OP a z toho byla určena cílová 

hodnota indikátoru.  

Cílová hodnota indikátoru vychází ze setkání pracovních 

skupin, šetření mezi jednotlivými obcemi MAS, které na 

základě účasti na semináři a dotazníku identifikovaly své 

potřeby v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy a dále je 

stanovena na základě strategických a specifických cílů a 

opatření strategické části SCLLD MAS Bohumínsko.  

 

Průměrná cena za jednotku indikátoru vychází ze zkušeností 

jednotlivých obcí MAS s realizací akcí obdobného typu a 

rozsahu a dále porovnáním ceny v místě a čase obvyklé.  

 

Průměrná výše zjištěných připravovaných projektových 

záměrů v daném opatření činí cca 5 mil. Kč, tj. 4,75 mil. Kč 

podpory (95%) na každou realizovanou akci – vyšší náklady 

jsou stanoveny vzhledem ke složitostem při projektování 

plánovaných realizací a výskytu slezské zástavby. Výdaje 

na realizaci projektu nepřekročí doporučené průměrné 

výdaje ŘO IROP na jednotku indikátoru. Při předpokládané 

finanční alokaci 45 mil. Kč bude moci být podpořeno cca 9 

realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě na 

území MAS Bohumínsko. 
 



7 61 00 Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek a 

cyklotras 

km výstup 0 31.12.2014 2,0 km 

 

 31.12.2023  Ne Výše podpory byla stanovena na základě analýzy území 

MAS a jeho potřeb. 

Cílová hodnota indikátoru vychází ze setkání pracovních 

skupin, šetření mezi jednotlivými obcemi MAS, které na 

základě účasti na semináři a dotazníku identifikovaly své 

potřeby v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy a dále je 

stanovena na základě strategických a specifických cílů a 

opatření strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. Byla 

zjištěna potřeba investic v cyklodopravě.  

 

Průměrná cena za jednotku indikátoru vychází ze zkušeností 

jednotlivých obcí MAS s realizací akcí obdobného typu a 

rozsahu a dále porovnáním ceny v místě a čase obvyklé.  

 

Průměrná cena na vybudování 1 km nové cyklostezky je 

stanovena na …... Kč, tj. ….. Kč podpory (dotace 95%). 

Průměrná cena realizaci 1 km nové cyklotrasy byla 

stanovena na …… Kč. 

Skutečné náklady na projekt vzejdou až z transparentního 

výběru na úrovni MAS.  

 

7 62 00 Délka 

rekonstruovaných 

cyklostezek a 

cyklotras 

km výstup 0 31.12.2014 1,0 km  31.12.2023  Ne Výše podpory byla stanovena na základě analýzy území 

MAS a jeho potřeb. 

Cílová hodnota indikátoru vychází ze setkání pracovních 

skupin, šetření mezi jednotlivými obcemi MAS, které na 

základě účasti na semináři a dotazníku identifikovaly své 

potřeby v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy a dále je 

stanovena na základě strategických a specifických cílů a 

opatření strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. Byla 

zjištěna potřeba investic v cyklodopravě.  

 

Průměrná cena za jednotku indikátoru vychází ze zkušeností 

jednotlivých obcí MAS s realizací akcí obdobného typu a 

rozsahu a dále porovnáním ceny v místě a čase obvyklé 

s projekty realizovanými v daném místě a čase.  

 



Průměrná cena na vybudování 1 km rekonstruované 

cyklostezky je stanovena na …... Kč, tj. ….. Kč podpory 

(dotace 95%). 

Průměrná cena realizaci 1 km rekonstruované cyklotrasy 

byla stanovena na …… Kč. 

Skutečné náklady na projekt vzejdou až z transparentního 

výběru na úrovni MAS.  

 

 



Specifický cíl strategie Specifický cíl S.3.1: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

Specifický cíl S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 

Název opatření IROP 2: – Infrastruktura pro vzdělávání 
Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

 
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření Cílem opatření je zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových 

schopností, tím následně zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce, a to vše 

prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury.  

Opatření se zaměřuje na investice do výstavby, stavebních úprav a pořízení 

vybavení vzdělávacích zařízení škol, školských zařízení a dalších zařízení 

podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit, kdy je kladen důraz na rozvoj 

klíčových kompetencí žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v oblasti digitálních 

technologií. Díky opatření dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitní vzdělávací 

infrastruktury dle potřeb jednotlivých obcí a ke zvýšení flexibility kapacit 

školských zařízení. 

V předchozím programovacím období již bylo na území MAS investováno do 

školských budov i do jejich vybavení, existuje zde však stále řada nedostatků. 
Každá z obcí MAS má nyní službu základního a mateřského školství na svém 

území zajištěnu. Kapacity MŠ v některých obcích jsou však nyní nedostatečné 

- zejména v oblastech s pozitivním demografickým vývojem a ekonomickým 

růstem. Jedním z cílů opatření je tedy zvýšení kapacit MŠ, příp. zřízení 

zařízení pro děti do 3 let. Dalším cílem vycházejícím z potřeb základních škol 

příp. škol středních v území je modernizovat odborné učebny za účelem 

zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v konkrétních 

klíčových kompetencích. Z hlediska středoškolského vzdělání je v území 

problematická klesající poptávka po řemeslných oborech. Vzhledem ke 

stávající struktuře zaměstnanosti, stanoveným cílům zvýšení nabídky a 

kvality služeb, rozvoji řemesel a pracovního uplatnění, je nezbytné 

podporovat právě výuku řemeslných oborů a technického vzdělávání, také již 

na ZŠ ve výuce a formou nepovinných předmětů kroužků (kreativní i 

manuální dovednosti, polytechnického vzdělávání, jazykových znalostí, 

environmentální výchovy), dále je potřeba zajistit již při výuce co největší 

propojenost s potenciálními zaměstnavateli, vytvářet a nabízet žákům škol 

možnosti realizace. 

Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem 

na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Proto bude opatření zacíleno také na vytvoření 

podmínek pro vzdělávání žáků se SVP s cílem posílit integraci žáků. 

Opatření si dále klade za cíl zlepšit kvalitu neformálního a zájmového 

vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. 

Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.1.3 

vybavenost a služby v obcích, podkapitola 2.1.3.1. školy a školská zařízení. 

Ve strategické části je řešena v částech: 

Strategický cíl S.3: Vzdělaní lidé 

Specifický cíl S.3.1: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

Opatření S.3.1.1: Kvalitní vzdělávání v předškolním a základním školství 

Opatření S.3.1.2: Vzdělávací infrastruktura 

Specifický cíl S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život  

Opatření S.3.2.1: Zájmové, neformální a volnočasové aktivity  

Opatření S.3.2.2: Celoživotní vzdělávání 

Typy projektů Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o 

děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol) - zajištění dostatečné 



kapacity zařízení péče o děti - podpora sociální inkluze, stavby, stavební 

úpravy, pořízení vybavení, zajištění bezbariérovosti, podpora pořízení 

vybavení budov a učeben, apod. 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - 

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 

bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben pro zajištění rozvoje žáků 

v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi. Podpora 

sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné 

vzdělávání - stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 

klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s 

digitálními technologiemi (v ORP se SVL), zajištění vnitřní konektivity škol 

a připojení k internetu, podpora sociální inkluze. 

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání. 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - 

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 

bezbariérovosti, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 

kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech  

komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 

práce s digitálními technologiemi. 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a 

na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 

Příjemci podpory • Zařízení péče o děti do tří 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 MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve 

své konkrétní výzvě. 
Principy preferenčních kritérií Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce 

přispívají k naplňování strategie, daného opatření a finančního plánu. 

Výsledky Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém   

5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti 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 



Kód 

NČI2014+ 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 

Výchozí 

hodnota 

Datum 

výchozí 

hodnoty 

Cílová 

hodnota 

Datum 

cílové 

hodnoty 

Milník 

31.12.2018 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 

5 00 20 Podíl tříletých 

dětí umístěných 

v předškolním 

zařízení 

 %  výsledek  77,3  31.12.2013  90,5  31.12.2023  Ne Hodnoty indikátoru byly převzaty MAS  z úrovně celého 

operačního programu. 

 

5 01 20 Počet osob 

využívající 

zařízení péče o 

děti do 3 let 

Osoby výsledek 12 

 

1.9.2015 16 

 

31.12.2017 

 

Ne Stanovená hodnota indikátoru odpovídá počtu osob, které 

mohou jít do práce díky tomu, že je dítě umístěno v 

předškolním zařízení. Cílová hodnota vychází ze znalostí 

potřeb vzdělávacích zařízení v území (Bohumín, Petřvald, 

apod.) a absorpční kapacity. Výchozí hodnota byla 

stanovena dle počtu uživatelů předškolního zařízení 

v Petřvaldě.  

5 00 30 Podíl osob 

předčasně 

opouštějících 

vzdělávací 

systém   

%  výsledek 5,4 31.12.2013 5,0  31.12.2023  Ne Hodnoty indikátoru byly převzaty MAS  z úrovně celého 

operačního programu. 

 

5 00 00 Počet 

podpořených  

vzdělávacích 

zařízení 

zařízení výstup 0 31.12.2014 15 

 

 31.12.2023  Ano 

… 

Stanovená hodnota indikátorů výstupu vychází z absorpční 

kapacity území (dotazníková šetření, setkání pracovních 

skupin) a ze znalostí potřeb vzdělávacích zařízení v území. 

Vzhledem k přidělené alokaci bude podpořeno minimálně 

15 vzdělávací zařízení. Z analýzy území (odhady 

konečných žadatelů) bylo zjištěno, že vzdělávací zařízení 

mají potřebu realizovat stavební úpravy nebo vybavení 

učeben se zaměřením na klíčové kompetence a podporou 

rovného přístupu ke vzdělávání. 

Očekáváme, že průměrné výdaje na podpořené vzdělávací 

zařízení se budou pohybovat kolem 656 tis. Kč, tzn. 623 

tis. Kč dotace (95%). Nedojde k překročení doporučených 

průměrných nákladů ŘO IROP na jednotku indikátoru. 

Hodnota indikátoru v polovině monitorovacího období 

(2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných 

projektových záměrů v území.  

Převaha projektů bude připravována až podle výsledků 

MAP zpracovávaných v ORP Bohumín, ORP Karviná a 

ORP Orlová. 

5 00 01 Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče 

o děti nebo 

vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 31.12.2014 300  31.12.2023  Ne Ze znalostí potřeb vzdělávacích zařízení v území a odhadů 

potenciálních žadatelů očekáváme, že výstupy projektů 

bude využívat cca 300 osob – průměrně bude podpořeno 

15 vzdělávacích zařízení s průměrem 20 osob (dětí, žáků, 

studentů) na jeden oprávněný subjekt. Hodnota indikátoru 

pro polovinu monitorovacího období (2018) není řídícím 

orgánem vyžadována. 

 

 



Specifický cíl strategie Specifický cíl S.4.1: Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

Specifický cíl S.4.2: Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Název opatření IROP 3: – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální 

inkluzi 

Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

 

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi 

 

Popis opatření Cílem opatření je budování infastruktury pro kvalitní poskytování sociálních 

služeb, doprovodných programů a programů, které zajišťují prevenci a řeší 

sociální vyloučení, zlepšení dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, 

zvyšování sociálního začleňování a uplatnitelnost osob sociálně vyloučených 

nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. 

Podpora bude směřována ke službám terénního a ambulantního charakteru, k 

deinstitucionalizaci a ke službám pobytového charakteru odpovídající 

principům sociálního začleňování. Podpora bude zaměřena také na služby 

primární prevence, které mají komunitní charakter. 

 

Z pohledu obcí MAS je zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, 

kterou v rámci výkonu samostatné působnosti plní. Tato oblast je velmi 

široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování kvality 

těchto služeb. Na území MAS Bohumínska působí řada organizací, které 

nabízejí radu, pomoc a další možnosti v sociální oblasti. Pro obyvatele MAS 

je potřeba zajistit zejména zlepšení dostupnosti, ale také kvality služeb, neboť 

pokrytí a nabídka některých služeb je stále nedostatečná, některá zařízení se 

nacházejí v neuspokojivém stavu nebo jsou služby poskytovány 

v nevhodných prostorech, chybí odpovídající zázemí a materiální prostředky 

pro potřebné sociální služby, poradenství a další aktivity a doprovodné 

programy v oblasti sociálního začleňování, apod. V území je také vnímána 

velká potřeba v oblasti terénních a ambulantních služeb, apod. 

 

Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.1.3 

vybavenost a služby v obcích, podkapitola 2.1.3.2 zdravotnická zařízení a 

sociální péče  

Ve strategické části je řešena v částech: 

Strategický cíl S.4: Sociálně odpovědná společnost 

Specifický cíl S.4.1: Zamezení sociálního vyloučení a ohrožených osob 

Opatření S.4.1.1: Prevence a řešení sociálního vyloučení 

Specifický cíl S.4.2: Dostupné sociální služby a zdravotnictví  

Opatření S.4.2.1: Doplnění stávající sítě sociální služeb a sociální práce  

Opatření S.4.2.2: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování 

Typy projektů Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - nákup objektů, 

zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 

poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické 

základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. 

 

Projekty zaměřené na 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, apod. 

 

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, apod. 

 



Přestavba azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo 

těch, které koncentrují vysoký počet osob. 

 

A další obdobně zaměřené projekty. 

 

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 
Příjemci podpory Sociální služby: 

• Nestátní neziskové organizace 

• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek 

státu 

• Kraje 

• Obce  

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• Dobrovolné svazky obcí  

• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

• Církve 

• Církevní organizace 

Minimální a maximální výše MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve 

své konkrétní výzvě. 
Principy preferenčních kritérií Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce 

přispívají k naplňování strategie, daného opatření a finančního plánu. 

Výsledky 
 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 



Kód 

NČI2014+ 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 

Výchozí 

hodnota 

Datum 

výchozí 

hodnoty 

Cílová 

hodnota 

Datum 

cílové 

hodnoty 

Milník 

31.12.2018 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 

6 75 10 Kapacita služeb a 

sociální práce 

  

klienti  výsledek 637 

 

31.12.2014 645 

 

 

 31.12.2023  Ne Jedná se o okamžitou kapacitu zařízení poskytující služby sociálního začleňování nebo intervence sociální práce (dle 

zákona 108/2006 Sb.). Vstupní hodnota indikátoru se vztahuje ke kapacitě registrovaných sociálních služeb na území 

MAS Bohumínsko, které zaměřením vyhovují SC IROP 2.1.  

 

Na základě údajů potenciálních žadatelů se předpokládá, že realizací projektů bude celková kapacita služeb a 

sociální práce navýšena o 8 klientů.  Cílová hodnota byla stanovena na základě zjišťování absorpce a potřeb území, 

vychází ze známých údajů v komunitním plánu a ze znalostí pracovníků OSPOD v Bohumíně. Požadavek taktéž 

vychází ze šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických cílů a opatření 

strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. 

 

Skutečná výše bude závislá na konkrétním projektovém záměru, který splní kritéria přijatelnosti a soulad s 

příslušnou výzvou a podmínkami OP 
 

5 54 01 Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci 

 

zázemí výstup 0 31.12.2014 1 

 

31.12.2023 Ne Cílová hodnota vychází ze šetření mezi poskytovateli sociálních služeb a NNO, odhadu potenciálních žadatelů a 

údajů v komunitním plánu. Požadavek byl taktéž stanoven dle strategických a specifických cílů a opatření 

strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. Cílová hodnota byla stanovena na 1 podpořená zázemí pro služby a 

sociální práci, při zohlednění předpokládané výše alokace. 

Ze šetření vyplývá, že očekávané průměrné náklady spojené s vybudováním či vybavením prostor potřebných pro 

realizaci daných služeb nebo aktivit nepřekročí doporučené průměrné výdaje ŘO IROP na jednotku indikátoru. 

Průměrná cena za nákup, rekonstrukci, úpravu či vybavení jednoho zázemí byla stanovena na cca 4,7 mil. Kč (tzn. 

dotace cca 4,5 mil.Kč – 95%) – na základě porovnání ceny v místě a čase obvyklé a srovnáním s 

obdobnými projekty realizovanými v daném místě a čase.  

Skutečné složení projektů vzejde z otevřeného a transparentního výběru na úrovni MAS. 

5 54 02 Počet poskytovaných 

druhů sociálních 

služeb 

služby výstup 0 31.12.2014 1 

 

31.12.2023 Ne Jedná se o předpokládaný počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány dle 

zákona č. 108/2006 Sb. – jedná se zejména o služby, které rozšíří své poskytování v nově vybudovaných nebo 

rekonstruovaných zázemích a tím zvýší jejich lokální dostupnost. Cílová hodnota byla stanovena se zohledněním 

předpokládané výše alokace, na základě potřeb území, šetření mezi poskytovateli sociálních služeb a údajů 

v komunitním plánování. Na konci monitorovacího období je očekáváno 1 poskytovaných druhů sociálních služeb. 

 


