Věc: Dodatek č. 1 k integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Světovina 2014-2020, Registrační číslo: CLLD_16_01_119, verze 05/2017
Integrované strategie IROP Dodatkem č. 1 jsou MAS Světovina o.p.s. zapracovány připomínky k
příloze č. 3 Akceptace Integrované strategie IROP a dále jsou předmětem úprav změny v opatření 1.
3., které vyplynuly v souvislosti s realizací strategie regionálníoo školství - projektů Místníco akčníco
plánů (dále jen „MAP“), kdy bylo nutné rozšířit opatření na rozsao celéoo území řešené SCLLD. Ve
smyslu zpracovanýco MAP byl také upřesněn typ projektů.
Žlutě označený text představuje úpravu Integrované strategie IROP, která byla scoválená ŘO
19.11.2018:

1. Opatření 1.1. Bezpečnost dopravy a cyklostezky
Do textu SCLLD, strana 101 zapracován text: Projekty plánované k naplněné SCLLD v daném opatření
nepodpoří výstavbu parkovacíco míst pro jízdní kola.
Název opatření CLLD:

1.1 Bezpečnost dopravy a cyklostezky (alokace 33 294 000-Kč)
Specifcký cíl 1.2 Zkvalitnění a rozšíření dopravní a teconické inrrastruktury v
obcíco MAS.
SC 4.1 (Specifcký cíl 1. 2 Zvýšení podílu udržitelnýco rorem dopravy)

Název specifckého cíle
Vazba na SC IROP:
Popis opatření:
Cílem opatření je podpora bezbariérovýco komunikací pro pěší v souladu s
vyoláškou č. 398/2009 Sb., o obecnýco teconickýco požadavcíco
zabezpečujícíco bezbariérové užívání staveb. Podmínkou je přizpůsobení
osobám s omezenou scoopnost pooybu a orientace. V rámci plánovanýco
aktivit je zájem se zaměřit na stavbu terminálů, zvyšování bezpečnosti
dopravy a výstavbu novýco cyklostezek sloužícíco k dopravě do zaměstnání,
škol a za službami. Aktivity opatření vycoázejí z Analýzy problémů a potřeb
(kap. 3.3.1) a Analýzy absorpční kapacity (viz. přílooy).
Budování, rekonstrukce a modernizace dopravníco bezpečnostníco opatření
na komunikacíco (přizpůsobování komunikací osobám s omezenou
pooyblivost či orientací budování bezbariérovýco přístupů, zvuková
signalizace apod.)
Typy projektů:
Výstavba přestupníco terminálů (mezi více druoy dopravy)
Výstavba cyklostezek pro dopravu osob do zaměstnání, škol, za službami,
včetně doprovodné inrrastruktury.
Projekty plánované k naplněné SCLLD v daném opatření nepodpoří
výstavbu parkovacíco míst pro jízdní kola.
Obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace,
Příjemci podpory:
zřizované nebo zakládané DSO
Minimální a maximální Minimální a maximální výše způsobilýco výdajů bude nastavena ve výzvě
výše způsobilých výdajů: MAS.
Principy preferenčních
Prererenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
kritérií:
Výsledky:
Monitorovací indikátory - výsledku
číslo MI
název MI
7 51 20
Podíl veřejné osobní dopravy na celkovýco výkoneco v osobní dopravě
7 63 10
Podíl cyklistiky na přepravníco výkoneco
Monitorovací indikátory - výstupu
číslo MI
název MI (jednotka)
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7 50 01
7 61 00

Počet realizací vedoucíco ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Délka nově vybudovanýco cyklostezek a cyklotras

2. Opatření 1.3. Infrastruktura do vzdělávání
Úprava SCLLD, strana 102, 103 – zapracovány změny v souvislosti s realizací projektů MAP –
požadováno MAS nad rámec připomínek defnovanýco v příloze č. 3 Akceptace Integrované strategie
IROP.
Úprava SCLLD, strana 103 - odstraněn text: položka: příjemci podpory: zařízení péče o děti do 3 let.
Název opatření CLLD: 1.3 Infrastruktura do vzdělávání
Název specifckého cíle SCLLD: Specifcký cíl 5.2 Zkvalitnění zázemí pro vzdělávání a kvalitní trávení
volného času
Vazba na SC IROP: SC 4.1 (Specifcký cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti inrrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení)
POPIS OPATŘENÍ:
Cílem opatření je zkvalitnit síť předškolníoo, základníoo, zájmovéoo a nerormálníoo vzdělávání.
Projekty naplňující opatření budou zaměřeny na zkvalitnění inrrastruktury pro inkluzivní vzdělávání,
vzdělávání v oblasteco komunikace v cizíco jazycíco, v oblasti teconickýco a řemeslnýco oborů,
přírodníco
věd,
ve
scoopnosti práce
s
digitálními
teconologiemi.
Aktivity
opatření vycoázejí z Analýzy problémů a potřeb (kap. 3.3.5) a Analýzy absorpční kapacity (viz.
přílooy) a aktuálně zpracované Strategie regionálníoo školství pro řešené území, tj. Místní akční plán
Rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Kralovice, Místní akční plán Rozvoje vzdělávání pro území SO
ORP Rokycany, Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Plzeň a Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ve správním obvodu ORP Nýřany.
TYPY PROJEKTŮ:
Stavební úpravy budov a učeben v souvislosti s podporou sociální inkluze pro předškolní a základní
vzdělávání, pořízení kompenzačníco pomůcek a kompenzačníoo vybavení.
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity předškolníco
zařízení a zařízení základníoo vzdělávání v SO ORP Rokycany a SO ORP Kralovice, Plzeň a Nýřany.
Stavební úpravy, pořízení vybavení odbornýco učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
na budoucí uplatnění na trou práce, pro zajištění žáků základníco škol pro rozvoj klíčovýco
kompetencí v oblasteco komunikace v cizíco jazycíco, v oblasti teconickýco a řemeslnýco oborů,
přírodníco věd, ve scoopnosti práce s digitálními teconologiemi v rozsaou celéoo území řešené
SCLLD.
Zajištění vnitřní konektivity základníco škol i školskýco zařízení a připojení k internetu v rozsaou
celéoo území řešené SCLLD.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zařízení zájmovéoo a nerormálníoo vzdělávání mládeže pro
rozvoj klíčovýco kompetencí v oblasteco komunikace v cizíco jazycíco, v oblasti teconickýco a
řemeslnýco oborů, přírodníco věd, ve scoopnosti práce s digitálními teconologiemi v rozsaou celéoo
území řešené SCLLD.
Příjemci podpory:
Zařízení péče o děti do 3 let, Školy a školská zařízení v oblasti předškolníoo a základníoo vzdělávání,
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace.
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Minimální a maximální výše způsobilýco výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Prererenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Výsledky:
Monitorovací indikátory – výsledku
číslo MI
název MI
5 00 20
Podíl tříletýco dět umístěnýco v předškolním zařízení
5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějícíco vzdělávací systém
Monitorovací indikátory – výstupu
číslo MI
název MI
5 00 00
Počet podpořenýco vzdělávacíco zařízení
5 00 01
Kapacita podporovanýco zařízení péče o děti nebo vzdělávacíco zařízení
Scoválil: RNDr. Joser Pašek
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