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Strategie
Strategie IPRÚ Zlín má definován strategický cíl, jehož plné znění je: Zajištění prosperity území s globálně konkurenceschopnými podniky a pestrou nabídkou pracovních
příležitostí, dobrou dopravní dostupností na hlavní republikové silniční a železniční tahy, vyřešenou vnitřní dopravou, dobudovanou a moderní technickou
infrastrukturou, kvalitním životním prostředím se zajištěnou odpovídající nabídkou služeb pro všechny věkové skupiny obyvatel.
Ve vazbě na něj jsou definovány prioritní oblasti:

Popis integrovaného nástroje.

1. Udržitelná doprava
Udržitelná doprava je předpokladem zajištění kvalitního životního prostředí a konkurenceschopnosti, neméně důležité jsou i její sociální aspekty. Intervence prioritní
oblasti budou jednak zaměřeny na zvyšování kvality veřejné hromadné dopravy (posilování multimodality, modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí, modernizace
vozového parku, zavedení elektronického odbavovacího systému), dále na zvyšování atraktivity a bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy (realizace dopravněbezpečnostních opatření, výstavba cyklostezek) a v neposlední řadě na výstavbu a modernizaci silnic III. třídy a na zavádění moderních telematických systémů.
2. Úspěšná a soudržná společnost
Předpokladem budoucí prosperity je také vzdělaná, aktivní, motivovaná a sociálně soudržná společnost. Intervence v rámci prioritní oblasti tak budou směřovat ke
zlepšení situace na trhu práce, prostřednictvím zvyšování atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání na základních a středních školách, optimalizace sítě
zařízení pro předškolní výchovu a také motivací k podnikání s využitím odkazu mimořádné osobnosti T. Bati (rekonstrukce památkových objektů baťovského období).
Druhá skupina intervencí prioritní oblasti bude cílit na posilování sociální soudržnosti budováním kapacit sociálního bydlení, zajištěním dostatečné kapacity sociálních
služeb a jejich kvalitativní úrovně a podporou sociálního podnikání.
Nepovinnou části strategie jsou prioritní oblasti 3 Technická infrastruktura a životní prostředí a 4 Konkurenceschopnost.
Ve sledovaném období byly vyhlášeny následující výzvy:

Přehled vyhlášených výzev

21. výzva - Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání II (IROP 2.2) - příjem projektových záměrů od 12.7.2018 do 24.8.2018
22. výzva - Modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí (OPD 1.4) - příjem projektových záměrů od 12.7.2018 do 24.8.2018
23. výzva - Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb II (IROP 2.1) - příjem projektových záměrů od 26.7.2018 do 28.8.2018
24. výzva - Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II (IROP 1.2) - příjem projektových záměrů od 30.8.2018 do 31.10.2018
25. výzva - Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III (IROP 2.1) - příjem projektových záměrů od 25.10.2018 do 5.12.2018
26. výzva - Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III (IROP 1.2) - příjem projektových záměrů od 28.11.2018 do 15.1.2019
27. výzva - Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů (OPD 2.3) - příjem projektových záměrů od 28.11.2018 do
30.4.2019
28. výzva - Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě (IROP 1.2) - příjem projektových záměrů od 12.12.2018 do 22.1.2019
29. výzva - Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb (OPZ 2.1.1) - příjem projektových záměrů od 13.12.2018 do 30.4.2019
Alokace výzev vyhlášených ve sledovaném období představuje 367 918 740,10 Kč (příspěvek Unie).
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Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie tvoří samostatnou přílohu č. 1 této zprávy.

Ve sledovaném období byly dokončeny realizace klíčových projektů: Silnice III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy.
Dále pokračovaly realizace klíčových projektů Modernizace vozového parku - trolejbusy a Revitalizace Baťova mrakodrapu.
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Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických
efektech na úrovni opatření resp.
podopatření strategie

Oblasti schválených projektů Řídicím výborem IPRÚ ve sledovaném období: dobudování cyklistické infrastruktury, výstavba terminálu a modernizace zastávek veřejné
dopravy s důrazem na multimodální vazby, podpora vzdělávání na základních školách, zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání, modernizace a rozšiřování
trolejbusových tratí, zajištění hmotné zázemí pro poskytování sociálních služeb. U dokončených projektů je nejsilnější vazba identifikována mezi projekty Chodník v
úseku 1. Zámeček - Obecní úřad, 2. Červený - odbočka Filip (oblast bezpečnost dopravy) a projekty Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul.
Podvesná XVII (oblast cyklostezek) a Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka (oblast cyklostezek). Silná vazba je rovněž patrná mezi projektem Chodník v úseku 1.
Zámeček - Obecní úřad, 2. Červený - odbočka Filip (oblast bezpečnost dopravy) a projektem Silnice III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy. V realizaci jsou rovněž další
projekty z bezpečnosti dopravy, a to Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže, Pasecká - Klabalská, Rekonstrukce chodníků v Želechovicích nad Dřevnicí a
Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná. Realizací všech těchto projektů bude docíleno vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů, zvýšení účinnosti a hospodárnosti přepravy
osob a zboží, snížení znečištění ovzduší, zvýšení plynulosti silničního provozu, zvýšení dostupnosti okolních obcí, zvýšení atraktivity prostředí.
Vazby napříč specifickými cíli lze spatřovat taktéž mezi specifickým cílem 2.1 Zlepšit situaci na trhu práce prostřednictvím intervencí v sektoru vzdělávání s opatřením
specifického cíle 2.2 Zvýšení motivace k podnikání prostřednictvím využití odkazu mimořádné osobnosti Tomáše Bati. V realizaci se nachází podpořený projekt
Revitalizace Baťova mrakodrapu a projekty základních a středních škol. Projekt jedné ze středních škol je již dokončen. Zde synergie spočívá v působení na ekonomický
rozvoj území (zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů pro tradičně orientovanou ekonomickou základnu území - strojírenství, kovodělnictví, plastikářství, jejíž rozvoj je
silně vázán na podnikatelský duch obyvatel, který je potřebné udržovat a rozvíjet).
Postupná realizace všech projektů s vydanými soulady s integrovanou strategií povede k celkovému zvýšení atraktivity a k posílení konkurenceschopnosti aglomerace.
Ve sledovaném období byla podána a schválena Žádost o změnu ISg č. 3:

Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

Na základě průběžného šetření absorpční kapacity a připravenosti projektů v území IPRÚ Zlín v oblasti cyklodopravy byla navýšena alokace Opatření 1.2.2 Propojení
sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury, a to o 8,4 mil. Kč (příspěvek Unie). Důvodem bylo nedostatečné pokrytí poptávky disponibilní alokací opatření za
situace, kdy 1. ještě není naplněna cílová hodnota indikátoru délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (cílová hodnota opatření: 14,00 km, aktuální naplnění
schválenými projekty: 8,38 km); 2. Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu neumožňuje v současnosti nositelům využít uspořené finanční
prostředky z dříve schválených a již realizovaných projektů z důvodu vytvoření rezervy pro krytí kurzového rozdílu, proto není možné využít volné prostředky z
realizovaného projektu v aktivitě Cyklodoprava ve výši cca 17,2 mil. Kč (příspěvek Unie). Výše uvedená částka byla získána převodem finančních prostředků z Opatření
1.1.3 Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě, ve kterém je podle aktuálního šetření absorpční kapacity nejasný zájem o realizaci
projektu, který nemohl být realizován v souladu s aktuálním finančním plánem daného opatření na rok 2018. Navržený přesun tak umožnil vhodně využít dočasně
nevyužité finanční prostředky v opatření 1.1.3.
Dále došlo k formální úpravě názvu opatření 1.1.1, kdy byl v jednom případě v textu strategie uveden chybný název.
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Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

Neplnění ISg nenastává.

V rámci některých aktivit, především v oblastech školství a dopravy, již nezbývá dostatek prostředků na to, aby byla uspokojena veškerá poptávka. Například ve 24.
výzvě na bezpečnost dopravy došlo k převýšení alokace výzvy a opatření 1.2.1 předloženými projekty o desítky milionů.
Informace o problémech, které se
vyskytly v realizaci integrované
strategie v průběhu období, za které je
tato zpráva vykazována a přijatá
opatření

Většina milníků stanovená ŘO IROP nebyla dosažena. Důvodem jsou především zpoždění v jednotlivých projektech. Nenaplnění nebude podléhat sankcím. Co se týká
cílových hodnot milníkových indikátorů, indikátor na modernizaci silnic byl naplněn. U škol i památek dojde k naplnění následně. U sociálních podniků by mělo rovněž
dojít k následnému naplnění. Naplnění cílové hodnoty indikátoru terminálu je rizikové. Naplnění cílové hodnoty indikátoru na sociální byty je velmi nepravděpodobné.
Nastalá situace bude řešena.
Plnění ostatních indikátorů je průběžně monitorováno a vyhodnocováno.
Při přípravě strategie nebyly známy všechny omezující podmínky operačních programů. Nyní se ukazuje, že některé projekty nejsou proveditelné dle původního
očekávání. Byla zintenzivněna komunikace s potenciálními realizátory projektů, konají se pravidelné schůzky s nejvýznamnějšími partnerskými subjekty.

Informace o potenciálních rizicích
realizace integrované strategie a
opatření k jejich eliminaci

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

Dochází ke zpožďováním projektů. Finanční plán IPRÚ Zlín stanovený na rok 2018 nebyl dodržen. Řídicí orgány nyní umožňují přesuny do dalších let. U IROP je
předpoklad dohnání ztráty z předešlých let v roce 2019. U OPD se nejeví reálné čerpání od roku 2019. Nicméně u SC 1.4 jsou všechny prostředky již alokovány, mělo by
tedy dojít pouze k pozdějšímu čerpání. Co se týká SC 2.3, rovněž zde dojde k pozdějšímu čerpání. Předpokládá se zaalokování všech event. většiny prostředků v rámci
aktuálně vyhlášené výzvy. U OPZ je rovněž aktuálně vyhlášená výzva (SC 2.1.1), čerpání v roce 2019 se jeví nepravděpodobné. S ohledem na průzkum absorpčních
kapacit se zdá být výše alokace příliš vysoká na to, aby mohla být aktuálně beze zbytku vyčerpána. V současné době byla zintenzivněna komunikace s potenciálními
žadateli. Nastalé situace budou řešeny s řídicími orgány.

Žádné evaluační aktivity ve sledovaném období nebyly uskutečněny.
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Doplňující informace

Bez doplňujících informací.

Do konce roku 2018 bylo vyhlášeno 29 výzev IPRÚ Zlín, 4 z nich nejsou dosud ukončeny. Alespoň jedna výzva byla vyhlášena na všech 17 aktivit. Výše podpory pro
projekty, které směřují či se nacházejí v realizaci, představuje cca 515 mil. Kč (příspěvek Unie). Řídicím výborem IPRÚ Zlín byly schváleny především projekty zaměřené
na modernizaci vozového parku MHD, výstavby cyklostezek, parkovacích systémů, terminálu, realizace dopravně-bezpečnostních opatření, modernizaci silnice III. třídy,
modernizaci a rozšiřování trolejbusových tratí, rozvoj infrastruktury sociálních služeb a sociálního podnikání, navýšení kapacit sociálního bydlení, rozvoj infrastruktury
na základních a středních školách, navýšení kapacit mateřských škol, revitalizace památek.
Shrnutí pro veřejnost
Ve 2. pololetí 2018 byly vyhlášeny 21.-29. výzva IPRÚ Zlín při celkové alokaci cca 367,9 mil. Kč (příspěvek Unie). Ve sledovaném období bylo celkem 14ti projektům
vydáno Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií. Jedná se o projekty na výstavbu cyklostezky, terminálu, modernizaci zastávek, rozvoj
infrastruktury na základních školách, zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání, modernizaci a rozšiřování trolejbusových tratí, rozvoj infrastruktury sociálních
služeb. Tři žadatelé obdrželi Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Předloženo k hodnocení bylo 8 žádostí o podporu. Právní akt o
poskytnutí podpory obdrželo 5 projektů.

Sestava vytvořena v MS2014+

KRAJIR
6

16.1.2019 9:47

Horizontální principy
Realizace strategie IPRÚ Zlín není v rozporu s rovnými příležitostmi ani udržitelným rozvojem.

Horizontální principy

Rovné příležitosti
Při realizaci integrované strategie jsou prosazovány a zohledňovány mj. zájmy osob ohrožených sociálním vyloučením či jinak znevýhodněných nebo zranitelných,
které se diskriminaci nedovedou účinně bránit. IPRÚ Zlín vytváří příznivé podmínky pro začleňování ohrožených skupin obyvatelstva zpět do společnosti a pro kvalitní
spolupráci obyvatelstva s veřejnou správou v území. IPRÚ Zlín nezahrnuje aktivity, které by byly přímo zaměřeny na posilování rovnosti mužů a žen ve společnosti,
nicméně v řadě případů lze v tomto směru identifikovat sekundární pozitivní vlivy. Jednotlivá opatření nevytvářejí žádné omezení rovných příležitostí a nepřispívají
jakkoliv k diskriminaci různých skupin obyvatel. Ve sledovaném období byly schváleny mj. projekty orientované na rozvoj vzdělávání a rozvoj sociálních služeb.
Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je jedním z hlavních principů IPRÚ Zlín. Navržená opatření a projekty z nich vycházející povedou k odstranění územních rozdílů a celkovému
harmonickému rozvoji. Žádný z projektů realizovaných v rámci IPRÚ nebude mít negativní dopad na udržitelný rozvoj. Proběhnutý proces SEA poukazuje na
environmentální rozvoj. Z uskutečněného hodnocení sledování a rozbor vlivů koncepce za rok 2018 vyplývá, že provádění koncepce nemá nepředvídané závažné
negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o
změně koncepce. Naopak lze konstatovat, že provádění koncepce má doposud celkově neutrální až mírně pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, a to
především v oblasti ochrany ovzduší, ochrany před hlukem, ochrany klimatu (mitigace) a zprostředkovaně také na environmentální výchovu.
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Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Podopatření

Program

1

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-2 Modernizace a rozšiřování
trolejbusových tratí

1.1.1-2 Modernizace a
rozšiřování
trolejbusových tratí04.1.40.1.4

Operační program
Doprava

Infrastruktura pro
železniční a další
udržitelnou dopravu

2

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-2 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
středních a vyšších odborných
školách a v rámci celoživotního
vzdělávání

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

3

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území

2.1.1-2 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na středních a
vyšších odborných
školách a v rámci
celoživotního vzdělávání06.2.67.2.4
2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

4

2.2 Zvýšení motivace k
podnikání prostřednictvím
využití odkazu osobnosti
Tomáše Bati

2.2.1 Obnova kulturních památek
baťovského období

2.2.1 Obnova kulturních
památek baťovského
období-06.3.33.3.1

Integrovaný regionální
operační program

Dobrá správa území a
zefektivnění veřejných
institucí
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Prioritní osa

Investiční priorita

Specifický cíl

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj
přírodního a kulturního
dědictví

Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve
městech v elektrické
trakci

Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a
celoživotní učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a
celoživotní učení

Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního
dědictví

16.1.2019 9:47

5

2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech
skupin obyvatel

2.3.2-2 Zajištění personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních služeb

2.3.2-2 Zajištění
personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních
služeb-03.2.60.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

6

2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

7

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-1 Výstavba a modernizace
zastávek veřejné dopravy s
důrazem na multimodální vazby

1.1.1-1 Výstavba a
modernizace zastávek
veřejné dopravy s
důrazem na multimodální
vazby-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

8

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.2 Modernizace vozového parku
městské hromadné dopravy

1.1.2 Modernizace
vozového parku městské
hromadné dopravy06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

Sestava vytvořena v MS2014+
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Aktivní začleňování,
včetně začleňování s
ohledem na podporu
rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti
Poskytování podpory
sociálním podnikům

Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a na trhu
práce
Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
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9

1.2 Zvýšení atraktivity
cyklistické a pěší dopravy

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v sídlech

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření
v sídlech-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

10

1.3 Zlepšení napojení
aglomerace na nadřazené
silniční sítě

1.3.1 Modernizace napojení
aglomerace na silniční síť TEN-T

1.3.1 Modernizace
napojení aglomerace na
silniční síť TEN-T06.1.42.1.1

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

11

2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech
skupin obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity sociálního
bydlení pro nízkopříjmové skupiny
obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro
nízkopříjmové skupiny
obyvatel-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

12

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších forem
předškolního vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších
forem předškolního
vzdělávání-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Sestava vytvořena v MS2014+
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Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Zvyšování regionální
mobility prostřednictvím
připojení sekundárních a
terciárních uzlů k
infrastruktuře sítě TEN-T,
včetně multimodálních
uzlů
Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení regionální
mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury navazující
na síť TEN-T
Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a
celoživotní učení
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2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-1 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
základních školách

2.1.1-1 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na základních
školách-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

14

1.3 Zlepšení napojení
aglomerace na nadřazené
silniční sítě

1.3.2 Zefektivnění silničního
provozu prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních systémů

1.3.2 Zefektivnění
silničního provozu
prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních
systémů-04.2.40.2.3

Operační program
Doprava

Silniční infrastruktura na
síti TEN-T, veřejná
infrastruktura pro čistou
mobilitu a řízení silničního
provozu

15

1.2 Zvýšení atraktivity
cyklistické a pěší dopravy

1.2.2 Propojení sídel a dobudování
ucelené cyklistické infrastruktury

1.2.2 Propojení sídel a
dobudování ucelené
cyklistické infrastruktury06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

16

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.3 Zavedení elektronického
odbavovacího systému v městské
hromadné dopravě

1.1.3 Zavedení
elektronického
odbavovacího systému v
městské hromadné
dopravě-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

Sestava vytvořena v MS2014+

KRAJIR
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Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury

Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a
celoživotní učení

Zlepšení řízení
dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti
dopravního provozu

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech
skupin obyvatel

2.3.2-1 Zajištění hmotného zázemí
pro poskytování sociálních služeb

2.3.2-1 Zajištění
hmotného zázemí pro
poskytování sociálních
služeb-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním

Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku
Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Celkové způsobilé výdaje
Ve sledovaném
období

79 529 410,00
82 352 940,00
3 529 410,00
82 352 940,00
58 823 530,00
8 235 300,00
58 823 530,00
140 000 000,00
120 588 240,00
58 823 530,00
47 058 830,00
2 352 940,00
41 176 470,00
40 000 000,00
121 647 060,00
6 000 000,00
170 588 230,00

Za celé období
realizace

2 704 250,59
0,00

2 704 250,59
3 441 304,94

3 986 148,27
22 199 169,43

3 986 148,27
22 199 169,43

25 128 658,82

42 793 341,42

6 579 825,77

6 579 825,77

Podpora
Ve sledovaném
období

Plánovaný stav
67 600 000,00
74 117 650,00
3 176 470,00
74 117 640,00
58 823 530,00
7 000 000,00
52 941 170,00
119 000 000,00
108 529 410,00
52 941 180,00
42 352 940,00
2 235 290,00
37 058 830,00
34 000 000,00
109 482 350,00
5 100 000,00
153 529 410,00

Za celé období
realizace

2 433 825,52
0,00

2 433 825,52
3 097 174,44

3 587 533,44
19 979 252,48

3 587 533,44
19 979 252,48

22 615 792,93

38 514 007,27

5 921 843,18

5 921 843,18

Plánovaný stav
67 600 000,00
70 000 000,00
3 000 000,00
70 000 000,00
50 000 000,00
7 000 000,00
50 000 000,00
119 000 000,00
102 500 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
2 000 000,00
35 000 000,00
34 000 000,00
103 400 000,00
5 100 000,00
145 000 000,00

Příspěvek Unie
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

2 298 612,99
0,00

2 298 612,99
2 925 109,19

3 388 226,02
18 869 294,01

3 388 226,02
18 869 294,01

21 359 359,99

36 374 340,20

5 592 851,90

5 592 851,90

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

Národní veřejné zdroje (SR, SF)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Vlastní zdroje příjemce
Ve sledovaném
období

Sestava vytvořena v MS2014+
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Za celé období
realizace

Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
Za celé období
období
realizace
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0,00
4 117 650,00
176 470,00
4 117 640,00
8 823 530,00
0,00
2 941 170,00
0,00
6 029 410,00
2 941 180,00
2 352 940,00
235 290,00
2 058 830,00
0,00
6 082 350,00
0,00
8 529 410,00

135 212,53
0,00

135 212,53
172 065,25

199 307,42
1 109 958,47

199 307,42
1 109 958,47

1 256 432,94

2 139 667,07

328 991,28

328 991,28

11 929 410,00
8 235 290,00
352 940,00
8 235 300,00
0,00
1 235 300,00
5 882 360,00
21 000 000,00
12 058 830,00
5 882 350,00
4 705 890,00
117 650,00
4 117 640,00
6 000 000,00
12 164 710,00
900 000,00
17 058 820,00

270 425,07
0,00

270 425,07
344 130,50

398 614,83
2 219 916,95

398 614,83
2 219 916,95

2 512 865,89

4 279 334,15

657 982,59

657 982,59

11 929 410,00
8 235 290,00
352 940,00
8 235 300,00
0,00
0,00
5 882 360,00
0,00
12 058 830,00
5 882 350,00
4 705 890,00
0,00
4 063 460,00
6 000 000,00
12 164 710,00
0,00
17 058 820,00

270 425,07
0,00

270 425,07
344 130,50

398 614,83
2 219 916,95

398 614,83
2 219 916,95

2 512 865,89

4 279 334,15

657 982,59

657 982,59

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku
Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 300,00
0,00
21 000 000,00
0,00
0,00
0,00
117 650,00
54 180,00
0,00
0,00
900 000,00

Národní soukromé zdroje
Ve sledovaném období

Za celé období
realizace

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Plánovaný stav
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 400 000,00
73 894 300,00
0,00
0,00
466 020,00
4 876 160,00
0,00
13 355 230,00
0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

Nezpůsobilé výdaje
Ve sledovaném
období
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

KRAJIR
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Za celé období
realizace

Plánovaný stav
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Soukromé zdroje
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sestava vytvořena v MS2014+
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0,00

0,00

0,00

0,00
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Indikátory
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření
ITI/IPRÚ/CLLD
1.1.1-1 Výstavba a modernizace
zastávek veřejné dopravy s
důrazem na multimodální vazby

Podopatření

Program

Prioritní osa

Investiční priorita

Specifický cíl

1.1.1-1 Výstavba a
modernizace zastávek
veřejné dopravy s
důrazem na multimodální
vazby-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

1

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

2

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-2 Modernizace a
rozšiřování trolejbusových tratí

1.1.1-2 Modernizace a
rozšiřování trolejbusových
tratí-04.1.40.1.4

Operační program
Doprava

Infrastruktura pro
železniční a další
udržitelnou dopravu

3

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.2 Modernizace vozového
parku městské hromadné
dopravy

1.1.2 Modernizace
vozového parku městské
hromadné dopravy06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

Sestava vytvořena v MS2014+
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Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve
městech v elektrické
trakci

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
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4

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-2 Modernizace a
rozšiřování trolejbusových tratí

1.1.1-2 Modernizace a
rozšiřování trolejbusových
tratí-04.1.40.1.4

Operační program
Doprava

Infrastruktura pro
železniční a další
udržitelnou dopravu

5

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.2 Modernizace vozového
parku městské hromadné
dopravy

1.1.2 Modernizace
vozového parku městské
hromadné dopravy06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

6

1.3 Zlepšení napojení aglomerace
na nadřazené silniční sítě

1.3.2 Zefektivnění silničního
provozu prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních
systémů

1.3.2 Zefektivnění
silničního provozu
prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních
systémů-04.2.40.2.3

Operační program
Doprava

Silniční infrastruktura na
síti TEN-T, veřejná
infrastruktura pro čistou
mobilitu a řízení
silničního provozu
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16

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury

Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve
městech v elektrické
trakci

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zlepšení řízení
dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti
dopravního provozu
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7

1.3 Zlepšení napojení aglomerace
na nadřazené silniční sítě

1.3.2 Zefektivnění silničního
provozu prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních
systémů

1.3.2 Zefektivnění
silničního provozu
prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních
systémů-04.2.40.2.3

Operační program
Doprava

Silniční infrastruktura na
síti TEN-T, veřejná
infrastruktura pro čistou
mobilitu a řízení
silničního provozu

8

1.3 Zlepšení napojení aglomerace
na nadřazené silniční sítě

1.3.2 Zefektivnění silničního
provozu prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních
systémů

1.3.2 Zefektivnění
silničního provozu
prostřednictvím aplikace
inteligentních dopravních
systémů-04.2.40.2.3

Operační program
Doprava

Silniční infrastruktura na
síti TEN-T, veřejná
infrastruktura pro čistou
mobilitu a řízení
silničního provozu

9

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-1 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
základních školách

2.1.1-1 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na základních
školách-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-1 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
základních školách

2.1.1-1 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na základních
školách-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu

Zlepšení řízení
dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti
dopravního provozu

Zlepšení řízení
dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti
dopravního provozu

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení
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11

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území

2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

12

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-1 Výstavba a modernizace
zastávek veřejné dopravy s
důrazem na multimodální vazby

1.1.1-1 Výstavba a
modernizace zastávek
veřejné dopravy s
důrazem na multimodální
vazby-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

13

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-1 Výstavba a modernizace
zastávek veřejné dopravy s
důrazem na multimodální vazby

1.1.1-1 Výstavba a
modernizace zastávek
veřejné dopravy s
důrazem na multimodální
vazby-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony
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1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-1 Výstavba a modernizace
zastávek veřejné dopravy s
důrazem na multimodální vazby

1.1.1-1 Výstavba a
modernizace zastávek
veřejné dopravy s
důrazem na multimodální
vazby-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony
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Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

16.1.2019 9:47

15

1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

16

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území

2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

17

2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro
nízkopříjmové skupiny
obyvatel-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

18

2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro
nízkopříjmové skupiny
obyvatel-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním
Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

16.1.2019 9:47
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2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení
1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Poskytování podpory
sociálním podnikům

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

21

1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

1.2.2 Propojení sídel a
dobudování ucelené cyklistické
infrastruktury

1.2.2 Propojení sídel a
dobudování ucelené
cyklistické infrastruktury06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

22

1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

1.2.2 Propojení sídel a
dobudování ucelené cyklistické
infrastruktury

1.2.2 Propojení sídel a
dobudování ucelené
cyklistické infrastruktury06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
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Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání
Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

16.1.2019 9:47
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1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

1.2.2 Propojení sídel a
dobudování ucelené cyklistické
infrastruktury

1.2.2 Propojení sídel a
dobudování ucelené
cyklistické infrastruktury06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

24

2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-2 Zajištění personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních služeb

2.3.2-2 Zajištění
personálního a provozního
zázemí pro poskytování
sociálních služeb03.2.60.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

25

2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-2 Zajištění personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních služeb

2.3.2-2 Zajištění
personálního a provozního
zázemí pro poskytování
sociálních služeb03.2.60.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

26

2.2 Zvýšení motivace k podnikání
prostřednictvím využití odkazu
osobnosti Tomáše Bati

2.2.1 Obnova kulturních památek
baťovského období

2.2.1 Obnova kulturních
památek baťovského
období-06.3.33.3.1

Integrovaný regionální
operační program

Dobrá správa území a
zefektivnění veřejných
institucí

27

2.2 Zvýšení motivace k podnikání
prostřednictvím využití odkazu
osobnosti Tomáše Bati

2.2.1 Obnova kulturních památek
baťovského období

2.2.1 Obnova kulturních
památek baťovského
období-06.3.33.3.1

Integrovaný regionální
operační program

Dobrá správa území a
zefektivnění veřejných
institucí
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-1 Zajištění hmotného
zázemí pro poskytování
sociálních služeb

2.3.2-1 Zajištění
hmotného zázemí pro
poskytování sociálních
služeb-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Sestava vytvořena v MS2014+
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21

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Aktivní začleňování,
včetně začleňování s
ohledem na podporu
rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti
Aktivní začleňování,
včetně začleňování s
ohledem na podporu
rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti
Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj
přírodního a kulturního
dědictví
Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj
přírodního a kulturního
dědictví
Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a na trhu
práce
Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a na trhu
práce
Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního
dědictví
Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního
dědictví
Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-1 Zajištění hmotného
zázemí pro poskytování
sociálních služeb

2.3.2-1 Zajištění
hmotného zázemí pro
poskytování sociálních
služeb-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-1 Zajištění hmotného
zázemí pro poskytování
sociálních služeb

2.3.2-1 Zajištění
hmotného zázemí pro
poskytování sociálních
služeb-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-2 Zajištění personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních služeb

2.3.2-2 Zajištění
personálního a provozního
zázemí pro poskytování
sociálních služeb03.2.60.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-2 Zajištění personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních služeb

2.3.2-2 Zajištění
personálního a provozního
zázemí pro poskytování
sociálních služeb03.2.60.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.2-2 Zajištění personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních služeb

2.3.2-2 Zajištění
personálního a provozního
zázemí pro poskytování
sociálních služeb03.2.60.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou
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Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním
Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním
Aktivní začleňování,
včetně začleňování s
ohledem na podporu
rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti
Aktivní začleňování,
včetně začleňování s
ohledem na podporu
rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti
Aktivní začleňování,
včetně začleňování s
ohledem na podporu
rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti

Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a na trhu
práce
Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a na trhu
práce
Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a na trhu
práce
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2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení
1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Poskytování podpory
sociálním podnikům

1.1.2 Modernizace vozového
parku městské hromadné
dopravy

1.1.2 Modernizace
vozového parku městské
hromadné dopravy06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

36

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.3 Zavedení elektronického
odbavovacího systému v městské
hromadné dopravě

1.1.3 Zavedení
elektronického
odbavovacího systému v
městské hromadné
dopravě-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony
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1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.3 Zavedení elektronického
odbavovacího systému v městské
hromadné dopravě

1.1.3 Zavedení
elektronického
odbavovacího systému v
městské hromadné
dopravě-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury

35
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Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání
Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
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1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

39

1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony
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1.3 Zlepšení napojení aglomerace
na nadřazené silniční sítě

1.3.1 Modernizace napojení
aglomerace na silniční síť TEN-T

1.3.1 Modernizace
napojení aglomerace na
silniční síť TEN-T06.1.42.1.1

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

41

1.3 Zlepšení napojení aglomerace
na nadřazené silniční sítě

1.3.1 Modernizace napojení
aglomerace na silniční síť TEN-T

1.3.1 Modernizace
napojení aglomerace na
silniční síť TEN-T06.1.42.1.1

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony
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1.3 Zlepšení napojení aglomerace
na nadřazené silniční sítě

1.3.1 Modernizace napojení
aglomerace na silniční síť TEN-T

1.3.1 Modernizace
napojení aglomerace na
silniční síť TEN-T06.1.42.1.1

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony
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Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Zvyšování regionální
mobility prostřednictvím
připojení sekundárních a
terciárních uzlů k
infrastruktuře sítě TEN-T,
včetně multimodálních
uzlů
Zvyšování regionální
mobility prostřednictvím
připojení sekundárních a
terciárních uzlů k
infrastruktuře sítě TEN-T,
včetně multimodálních
uzlů
Zvyšování regionální
mobility prostřednictvím
připojení sekundárních a
terciárních uzlů k
infrastruktuře sítě TEN-T,
včetně multimodálních
uzlů

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Zvýšení regionální
mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury navazující
na síť TEN-T
Zvýšení regionální
mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury navazující
na síť TEN-T
Zvýšení regionální
mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury navazující
na síť TEN-T
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2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-1 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
základních školách

2.1.1-1 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na základních
školách-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

44

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-2 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
středních a vyšších odborných
školách a v rámci celoživotního
vzdělávání

2.1.1-2 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na středních a
vyšších odborných školách
a v rámci celoživotního
vzdělávání-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

45

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-2 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
středních a vyšších odborných
školách a v rámci celoživotního
vzdělávání

2.1.1-2 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na středních a
vyšších odborných školách
a v rámci celoživotního
vzdělávání-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

46

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.1-2 Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání na
středních a vyšších odborných
školách a v rámci celoživotního
vzdělávání

2.1.1-2 Podpora
technického a
přírodovědného
vzdělávání na středních a
vyšších odborných školách
a v rámci celoživotního
vzdělávání-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších forem
předškolního vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších
forem předškolního
vzdělávání-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení
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2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších forem
předškolního vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších
forem předškolního
vzdělávání-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

49

2.2 Zvýšení motivace k podnikání
prostřednictvím využití odkazu
osobnosti Tomáše Bati

2.2.1 Obnova kulturních památek
baťovského období

2.2.1 Obnova kulturních
památek baťovského
období-06.3.33.3.1

Integrovaný regionální
operační program

Dobrá správa území a
zefektivnění veřejných
institucí

50

2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení
1.2 Zvýšení atraktivity cyklistické
a pěší dopravy

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech

1.2.1 Realizace dopravněbezpečnostních opatření v
sídlech-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj
přírodního a kulturního
dědictví
Poskytování podpory
sociálním podnikům

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Poskytování podpory
sociálním podnikům

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního
dědictví
Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání
Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání
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2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel

2.3.1 Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro
nízkopříjmové skupiny
obyvatel-06.2.56.2.1

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

54

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území

2.1.2-1 Navýšení kapacity
mateřských škol v území06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

55

2.1 Zlepšit situaci na trhu práce
prostřednictvím intervencí v
sektoru vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších forem
předškolního vzdělávání

2.1.2-2 Podpora dalších
forem předškolního
vzdělávání-06.2.67.2.4

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

56

1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

1.1.1-2 Modernizace a
rozšiřování trolejbusových tratí

1.1.1-2 Modernizace a
rozšiřování trolejbusových
tratí-04.1.40.1.4

Operační program
Doprava

Infrastruktura pro
železniční a další
udržitelnou dopravu

57

2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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Investice do zdravotnické
a sociální infrastruktury,
které přispívají k
celostátnímu,
regionálnímu a místnímu
rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o
zdravotní stav, podpora
sociálního začlenění díky
lepšímu přístupu k
sociálním, kulturním a
rekreačním
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a
odborné přípravy pro
získání dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a
odbornou přípravu
Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrnějších k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Poskytování podpory
sociálním podnikům

Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení

Vytvoření podmínek pro
zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve
městech v elektrické
trakci

Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání
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58

59

60

61

2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení
1.1 Zvýšení kvality a efektivity
systému veřejné dopravy

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Poskytování podpory
sociálním podnikům

1.1.1-1 Výstavba a modernizace
zastávek veřejné dopravy s
důrazem na multimodální vazby

1.1.1-1 Výstavba a
modernizace zastávek
veřejné dopravy s
důrazem na multimodální
vazby-06.1.37.1.2

Integrovaný regionální
operační program

Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

2.4 Přispět ke zvýšení
uplatnitelnosti ohrožených
skupin osob na trhu práce za
účelem prevence sociálního
vyloučení
2.3 Zvýšit atraktivitu území pro
dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatel

2.4.1 Zajištění prostor a vybavení
pro sociální podnikání

2.4.1 Zajištění prostor a
vybavení pro sociální
podnikání-06.2.58.2.2

Integrovaný regionální
operační program

Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Rozvoj a zlepšování
dopravních systémů
šetrných k životnímu
prostředí, včetně systémů
s nízkou hlučností, a
nízkouhlíkových
dopravních systémů,
včetně vnitrozemské a
námořní lodní dopravy,
přístavů, multimodálních
spojů a letištní
infrastruktury
Poskytování podpory
sociálním podnikům

2.3.2-2 Zajištění personálního a
provozního zázemí pro
poskytování sociálních služeb

2.3.2-2 Zajištění
personálního a provozního
zázemí pro poskytování
sociálních služeb03.2.60.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Aktivní začleňování,
včetně začleňování s
ohledem na podporu
rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti

Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání
Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Vznik nových a rozvoj
existujících
podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního
podnikání
Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve
společnosti a na trhu
práce

Indikátory
Číslo řádku

1

Kód indikátoru
75001

2
3

74510
75120

4

74500

5

36111

Název indikátoru
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Počet cestujících MHD v elektrické trakci
Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Celková délka nových nebo
modernizovaných linek metra,
tramvajových tratí nebo trolejbusových
tratí
Množství emisí primárních částic a
prekurzorů sekundárních částic v rámci
podpořených projektů

Výchozí hodnota
0,00

Datum výchozí hodnoty
1. 1. 2014 0:00:00

Cílová hodnota
2,00

Datum cílové hodnoty
31. 12. 2022 0:00:00

Závazek
1,00

1 383,80
30,00

31. 12. 2013 0:00:00
31. 12. 2011 0:00:00

1 433,00
35,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00
5,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2020 0:00:00

0,20

31. 12. 2015 0:00:00

0,00

31. 12. 2020 0:00:00
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0,00
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6
7
8
9

72410
72420
72401
50030

10

50001

11

50001

12

75120

13

75201

14
15

74001
75120

16
17
18

50000
55310
55320

19

10411

20

75001

21
22

76310
76100

23
24
25

76401
67010
67310

26

91005

27

90501

28
29

67510
55401

30

55402

Pokrytí silniční sítě ITS
Počet nehod se smrtelným zraněním
Počet zařízení a služeb ITS
Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Počet nových nebo rekonstruovaných
přestupních terminálů ve veřejné
dopravě
Počet vytvořených parkovacích míst
Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Nárůst kapacity sociálních bytů
Průměrný počet osob využívající sociální
bydlení
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším
vzděláním
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Délka nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Využívání podpořených služeb
Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel
Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí
Počet revitalizovaných památkových
objektů
Kapacita služeb a sociální práce
Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních
služeb

31,00
59,00
0,00
5,40

31. 12. 2013 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00

44,00
34,00
5,00
5,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2020 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

5 216,00

31. 12. 2020 0:00:00

1 077,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

18,00

31. 12. 2017 0:00:00

18,00

30,00

31. 12. 2011 0:00:00

35,00

31. 12. 2023 0:00:00

5,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2022 0:00:00

0,00
30,00

1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2011 0:00:00

150,00
35,00

31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

32,00
5,00

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2015 0:00:00
31. 12. 2015 0:00:00

1,00
162,00
130,00

31. 12. 2017 0:00:00
31. 12. 2021 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00

1,00

28,50

31. 12. 2012 0:00:00

22,00

31. 12. 2023 0:00:00

6,50

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

12,00

31. 12. 2021 0:00:00

4,00

7,00
0,00

31. 12. 2011 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

10,00
14,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2020 0:00:00

3,00
4,87

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2015 0:00:00
31. 12. 2015 0:00:00

208,00
100,00
20,00

31. 12. 2020 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

50,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

5 000,00

31. 12. 2019 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

1,00

31. 12. 2018 0:00:00

12,00
0,00

31. 12. 2015 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

261,00
34,00

31. 12. 2022 0:00:00
31. 12. 2022 0:00:00

25,00
1,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

8,00

31. 12. 2022 0:00:00

1,00
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31
32
33

60000
67001
67401

34

10400

35

74801

36

75120

37
38
39

70401
76310
76100

40

72210

41

72300

42
43
44

72304
50000
50030

45

50001

46
47

50000
50001

48
49

50000
91010

50

10300

51
52

76401
10105

53

55301

54

50020

55

50020

Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb
Nové nebo inovované sociální služby
týkající se bydlení
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích
Počet nově pořízených vozidel pro
veřejnou dopravu
Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Délka nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras
Plocha území dostupného z TEN-T do 45
minut
Celková délka rekonstruovaných nebo
modernizovaných silnic
Délka rekonstruovaných silnic III. třídy
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Počet návštěv kulturních památek a
paměťových institucí zpřístupněných za
vstupné
Soukromé investice odpovídající veřejné
podpoře podniků (granty)
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Počet nových podniků, které dostávají
podporu
Počet podpořených bytů pro sociální
bydlení
Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení
Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

120,00
100,00
2,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

5,00

31. 12. 2021 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

10,00

31. 12. 2019 0:00:00

7,00

30,00

31. 12. 2011 0:00:00

35,00

31. 12. 2023 0:00:00

5,00

0,00
7,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2011 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

1,00
10,00
3,00

31. 12. 2019 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2021 0:00:00

3,00
0,28

67 761,00

31. 12. 2014 0:00:00

68 079,00

31. 12. 2023 0:00:00

318,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

1,70

31. 12. 2018 0:00:00

1,71

0,00
0,00
5,40

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00

1,70
8,00
5,00

31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2020 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

1,71
6,00
0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

1 750,00

31. 12. 2020 0:00:00

2 217,00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

3,00
16,00

31. 12. 2020 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00

10,00

0,00
26 553 793,00

1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00

1,00
27 500 000,00

31. 12. 2018 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

946 207,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

40 364,00

31. 12. 2020 0:00:00

0,00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

30,00
2,00

31. 12. 2020 0:00:00
31. 12. 2020 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

81,00

31. 12. 2021 0:00:00

77,30

31. 12. 2013 0:00:00

90,50

31. 12. 2023 0:00:00

13,20

77,30

31. 12. 2013 0:00:00

90,50

31. 12. 2023 0:00:00

13,20
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56

74501

57

10403

58
59

10000
75110

60
61

10102
62000

Číslo řádku

Datum závazku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

28. 11. 2018 0:00:00

Počet nových či zmodernizovaných
zařízení obslužné a napájecí
infrastruktury městské drážní dopravy
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny
Počet podniků pobírajících podporu
Počet osob přepravených veřejnou
dopravou
Počet podniků pobírajících granty
Počet projektů, které zcela nebo zčásti
provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

4,00

31. 12. 2020 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

4,00

31. 12. 2021 0:00:00

0,00
2 535 000,00

1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2015 0:00:00

2,00
2 656 000,00

31. 12. 2020 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00
18 980,00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

2,00
3,00

31. 12. 2020 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00

Indikátory

19. 1. 2018 0:00:00

23. 7. 2018 0:00:00
7. 3. 2018 0:00:00

6. 12. 2018 0:00:00
7. 3. 2018 0:00:00

2. 8. 2018 0:00:00
9. 11. 2017 0:00:00
27. 10. 2017 0:00:00

Dosažená hodnota (ve
sledovaném období)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,47
50,00

Datum dosažené hodnoty

30. 6. 2018 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00

Dosazená hodnota (za
celé období realizace IN)
0,00
0,00
30,67

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

0,00
0,00
0,00

31. 12. 2017 0:00:00
28. 7. 2017 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00

6,80
0,00
18,00
30,67

31. 12. 2016 0:00:00
28. 7. 2017 0:00:00

0,00
30,67
1,00

31. 12. 2016 0:00:00
20. 8. 2018 0:00:00
31. 12. 2015 0:00:00
31. 7. 2018 0:00:00
31. 7. 2018 0:00:00

22,20
1,00
7,00
4,87
50,00
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Procento plnění
indikátoru

Typ indikátoru

Měrná jednotka

Výstup
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup

Realizace
mil. osob/rok
%
km
t/rok
%
Osoby
ks
%
Osoby
Osoby
%
Terminály
Parkovací místa
%
Zařízení
Lůžka
Osoby/rok
%
Realizace
%
km
Parkovací místa

16.1.2019 9:47

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

28. 3. 2018 0:00:00
28. 3. 2018 0:00:00
28. 3. 2018 0:00:00

19. 1. 2018 0:00:00

7. 8. 2017 0:00:00
9. 5. 2018 0:00:00
9. 5. 2018 0:00:00
23. 7. 2018 0:00:00
30. 10. 2018 0:00:00
30. 10. 2018 0:00:00

31. 12. 2018 0:00:00

6. 12. 2018 0:00:00

0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,71
1,71
0,00
1,30
1 300,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31. 12. 2017 0:00:00
31. 12. 2017 0:00:00
31. 12. 2017 0:00:00

25,00
1,00
1,00

31. 12. 2016 0:00:00

0,00
30,67

31. 12. 2015 0:00:00

31. 12. 2017 0:00:00
30. 9. 2018 0:00:00
30. 9. 2018 0:00:00

7,00
0,00
67 761,00
1,71
1,71
0,00
6,80
1 300,00
1,00

31. 12. 2016 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00

33 355 747,00
0,00

31. 12. 2016 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00
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Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie
Ve sledovaném období došlo k věcnému pokroku při plnění finančního plánu, plnění finančního plánu
je k nalezení v kapitole Financování ISg.
Ve sledovaném období bylo celkem 14ti projektům vydáno Vyjádření o souladu projektového záměru
s integrovanou strategií, tři žadatelé obdrželi Vyjádření o nesouladu projektového záměru
s integrovanou strategií. Předloženo k dalšímu hodnocení bylo 8 žádostí o podporu. Právní akt
o poskytnutí podpory obdrželo 5 projektů.
V rámci 18. výzvy IPRÚ Zlín (podopatření 2.1.1-1) byl dvěma předloženým projektovým záměrům
udělen soulad s integrovanou strategií. Jeden z projektů se nachází v procesu hodnocení, u druhého
z nich nebyla předložena žádost o podporu. Realizací projektů dojde k pozitivnímu dopadu na
vymezené území.
V 19. výzvě IPRÚ Zlín (opatření 1.2.2) obdržel vyjádření o souladu 1 projektový záměr. V rámci
projektu byla předložena žádost o podporu, projekt je ve fázi hodnocení. Výstavba nové cyklostezky
má významný dopad nejen na území realizace v obci Lukov a městě Fryšták, ale i v rámci celé
aglomerace IPRÚ a okolí z hlediska možného napojení ostatních obcí. Realizací projektu bude
docíleno zvýšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží, vyšší bezpečnosti osob, snížení
znečištění ovzduší, zvýšení plynulosti silničního provozu, zvýšení atraktivity prostředí.
Do 20. výzvy IPRÚ Zlín (podopatření 1.1.1-1) byl předložen 1 projektový záměr na parkovací systém
a 1 projektový záměr na bezpečnost dopravy. Oba záměry obdržely vyjádření o souladu
s integrovanou strategií. Projekt terminálu bude mít významný lokální dopad, ale i dopad do okolního
území ve vazbě na cílové skupiny. Dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy, efektivnější,
bezpečnější a komfortnější přepravě veřejnou dopravou, umožnění pohybu hendikepovaných osob či
osob se sníženou pohyblivostí, napojení na ostatní pěší bezbariérové komunikace, umožnění
efektivnějšího spojení mezi jednotlivými částmi města, zatraktivnění centra města. Projekt v oblasti
bezpečnosti dopravy má významný lokální dopad v území města Otrokovice, kde k jeho realizaci
dochází.
Projekt předložený do 21. výzvy IPRÚ Zlín (opatření 2.4.1) obdržel vyjádření o souladu. Na základě
projektu dojde k zařízení provozovny sociálního podniku, konkrétně zde budou probíhat přípravné
kamenické práce. Dojde ke snížení nezaměstnanosti v území, kdy alespoň jedno ze dvou pracovních
míst bude obsazeno osobou z požadovaných cílových skupin sociálního podnikání.
Tři projekty z 22. výzvy IPRÚ Zlín v rámci podopatření 1.1.1-2 zaměřeného na modernizaci a
rozšiřování trolejbusových tratí obdržely vyjádření o souladu. Realizací těchto projektů dojde
k prodloužení a rekonstrukci trolejových tratí vč. budování související infrastruktury (měnírny). Bude
rozšířeno využívání elektrické trakce pro veřejnou hromadnou dopravu v území IPRÚ Zlín, to povede
ke snížení emisí a hluku, rovněž bude zvýšena bezpečnost dopravy i chodců.
Do 23. výzvy IPRÚ Zlín (podopatření 2.3.2-1) bylo předloženo 6 projektů. V rámci hodnocení obdržel
jeden z těchto projektů Vyjádření o nesouladu s integrovanou strategií, zbývající projekty byly
hodnoceny kladně. Realizací projektů dojde ke zkvalitnění, ke zvýšení dostupnosti a k navýšení
kapacit různých druhů sociálních služeb, a to terénních i ambulantních forem. Projekty napomohou
usnadnit práci pracovníkům poskytujícím sociální služby a napomohou zvýšit kvalitu života cílových
osob projektu.

Alokace 24. výzvy IPRÚ Zlín (opatření 1.2.1) nebyla dostačující pro 10 předložených projektů. Dvěma
projektům bylo vydáno Vyjádření o nesouladu s integrovanou strategií z důvodu nesplnění základních
kritérií. Následně proběhlo opakované jednání pracovní skupiny, jehož výsledkem bylo ponížení
alokací zbývajících projektů. Nyní bude na jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín dokončeno hodnocení
24. výzvy IPRÚ Zlín. Projekty v oblasti bezpečnosti dopravy mají významné lokální dopady v území
obcí z aglomerace, kde k jejich realizaci dochází. Díky projektům dojde ke zvýšení bezpečnosti, snížení
znečištění ovzduší, snížení znečištění hlukem, snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie,
zvýšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží, zvýšení atraktivity a kvality prostředí aj.
Projekt z 25. výzvy IPRÚ Zlín v rámci opatření 2.3.1 zaměřeného na sociální bydlení je po projednání
v pracovní skupině připraven k posouzení Řídicím výborem IPRÚ Zlín. Realizací projektu dojde na
území obce k zajištění odpovídajícího bydlení, zajištění podpůrných sociálních služeb, vytvoření
kvalitního zázemí pro výchovu dětí. Tyto přínosy se odrazí v omezení sociálně patologických jevů,
motivaci dalších osob ve společnosti ke zlepšení životní situace, omezení sociální exkluze, zdravém
vývoji dětí, posílení role rodiny aj.
U 26. - 29. výzvy IPRÚ Zlín zaměřené na opatření 1.2.2, 1.3.2, 1.1.3 a podopatření 2.3.2-2 dosud
probíhá sběr projektových záměrů.
Právní akt o poskytnutí podpory obdržely projekty z následujících aktivit:
výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby (podopatření
1.1.1-1)
realizace dopravně-bezpečnostních opatření (opatření 1.2.1)
technické a přírodovědné vzdělávání na základních školách (podopatření 2.1.1-1)
technické a přírodovědné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách (podopatření 2.1.1-2)
Na tyto aktivity vyjma opatření 1.2.1 nebyly v předmětném období vypsány výzvy.
V předmětném období nebyly vypsány výzvy a zároveň nebyly hodnoceny projekty v rámci opatření
1.1.2, 1.3.1 a 2.2.1. V opatřeních 1.1.2 a 1.3.1 v současné době probíhají konzultace s potenciálními
žadateli, výzvy by měly být vypsány v roce 2019 na zůstatkové alokace. Co se týká opatření 2.2.1, zde
je alokace téměř vyčerpána.
Rovněž nebyly vypsány výzvy a zároveň nebyly hodnoceny projekty z podopatření 2.1.2-1, 2.1.2-2
zaměřených předškolní vzdělávání a podopatření 2.1.1-2 zaměřeného na střední a vyšší odborné
školy. S ohledem na nízké zůstatkové alokace výše uvedených podopatření a dále podopatření 2.1.11 na základní školy bude situace řešena a navrženy přesuny mezi těmito podopatřeními smysluplně
tak, aby byla vypsána 1-2 výzvy s ohledem na průzkum absorpčních kapacit a s ohledem na potřebu
plnění indikátorů strategie.
Na všechna opatření i podopatření již byla vyhlášena alespoň jedna výzva.

