
JILEMNICKO – SVAZEK OBCÍ

24. 11. 2022



MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ Z.S.

Nezisková organizace

Vznik 2004

37 členů

Veřejný x soukromý sektor (29,73% x 70,27%)

10 zájmových skupin

Kancelář MAS 5 stálých zaměstnanců + pozice z rozvojových projektů (cca zaměstnanců 70 v roce 2021)



INFORMACE O ČINNOSTI MAS V ROCE 2022
Projekty na provoz MAS:

• Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. (LK)

• Řídící a administrativní činnosti MAS (IROP)

Rozvojové projekty: 

• MAP II (OP VVV)

• MAP III (OP VVV)

• Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v MAS „Přiďte pobejt!“(OP VVV)

Akce: 

• Pouťové trhy

• Trh volného času

• Čistá řeka Jizera



Programové rámce IROP a OPZ byly vyčerpány
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Programový rámec PRV

• Výzva PRV č. 09 (fiche 1, 3 a 6)

31 žádostí o podporu (F1 – zemědělské podniky: 16, 

F3 – podnikání na venkově: 5, 

F6 – Kvalitní venkovský prostor: 10)

• V roce 2023 Výzva PRV č. 10 (fiche 3 a 6)
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PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

SCLLD – koncepční část
– akční plány programových rámců

OP TAK – výzva MPO, „alokace“ na MAS: 1 mil. Kč (50% způsobilých výdajů)
– zaměření: technologická inovace podniků (digitalizace, robotizace, …)

OP ŽP – MAS v roli animátora 
– asistence při zpracování žádosti – POUZE KOMPLEXNÍ PROJEKTY

SZP – zpoždění, zapojení MAS do tzv. přechodného období



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

OPZ+ Komunitní práce v MAS „Přiďte pobejt!“, tzv. „deštníkový projekt“ 
– příjemce dotace: MAS
– cílové skupiny: senioři, komunita
– realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
– rozpočet projektu: 8 366 568,00 Kč (100% dotace)

ZAMĚŘENÍ – KOMUNITNÍ NÁVŠTĚVY, KOMUNITNÍ PROGRAMY

ZAPOJENÍ OBCÍ = Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Vysoké nad 
Jizerou, Poniklá, Čistá u Horek, Horní Branná



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

IROP+ – finanční alokace pro MAS „Přiďte pobejt!“: 41 408 257 Kč

AKTIVITY: 
• Doprava
• Veřejná prostranství
• Hasiči
• Vzdělávání
• Sociální služby
• Kultura
• Cestovní ruch



IROP+

INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU (bezpečnost a bezbariérovost)

Aktivity:

- výstavba, modernizace a reko chodníků při pozemní komunikaci s vysokou intenzitou dopravy (> 500 vozidel/den)

- stavební úpravy komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
..(Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace)

doplňkově: nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací

Podmínky:

Minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude opětovně použito.

Projekt je v souladu s Dopravní politikou České republiky pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050.

Přílohy žádosti: Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility. 
Projekty nad 3 mil. CZV – audit bezpečnosti pozemní komunikace



IROP+

INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU (bezpečnost a bezbariérovost)

Aktivity:

- výstavba, modernizace a reko vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury; 
• svádí cyklistický provoz z komunikace s intenzitou motorové dopravy > 500 vozidel/den,
• nebo je navržena k zajištění obsluhy území 1 či více obcí s > 250 obsazenými pracovními místy,
• nebo je navržena k zajištění obsluhy území 1 či více obcí s > 2000 obyvateli,
• nebo se přímo napojuje alespoň na jednu stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty.

- realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy    
..(>220 cyklistů v běžný pracovní den).

Podmínky:

Minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude opětovně použito.

Projekt je v souladu s Dopravní politikou České republiky pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050.

Přílohy žádosti: Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility. 



IROP+

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Aktivity:

- ucelené projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou 
infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb 
měst a obcí;

- revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;

- revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Podmínky:

Veřejné prostranství dle § 34 zákona 128/2000Sb. Zákon o obcích, veřejně přístupné 365 dní v roce (noční klid, hřbitov 
min. 8/hod/den)

Zastavěné/ zastavitelné území dle platného ÚP, veřejné projednání

Zasakování nebo svedení srážkové vody do dešťové kanalizace a následná retence/akumulace a regulace odtoku. 

Dopravní infrastruktura, s výjimkou vyhrazených komunikací pro pěší, na kterou jsou vyčleněny ZV, zaujímá maximálně 40 

% rozlohy veřejného prostranství.



IROP+

HASIČI - SDH KATEGORIE PO II, III, V

Aktivity:

- výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic 

- pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany (Dle dokumentu Parametry pro stavby a normativ 
materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí)

- vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích (dle normy ČSN 75 2411, ve vlastnictví 
obce/města)

Podmínky:

Vazba na konkrétní kapitolu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Vazba na konkrétní kapitolu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění, ke dni podání

• Projekt přispívá:

− Ke snížení negativních jevů mimořádných událostí
− a/nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací
− a/nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí

Přílohy žádosti: Stanovisko HZS ČR, které obsahuje souhlas HZS ČR s realizací projektu. 



IROP+

INFRASTRUKTURA MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI TYPU DĚTSKÉ SKUPINY

Aktivity:

- Navýšení kapacity a vznik nových MŠ

- Zvyšování kvality podmínek v MŠ (nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí)

- Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Podmínky:

Soulad se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP)

Žadatel – historie min. 2 roky

Bezbariérovost

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území – ORP Jilemnice a ORP Semily skóre 2 

MŠ: navýšení stávající kapacity min. o 10 míst nebo vznik nové s kapacitou min. 13 míst, 15 - 30 % nově vzniklé kapacity 

určeno pro děti do 3 let 
Dětská skupina: navýšení stávající kapacity min. o 10 míst nebo vznik nové s kapacitou min. 13 míst, min. 15 % nově vzniklé 

kapacity určeno pro děti do 3 let



IROP+

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VAZBĚ NA ODBORNÉ UČEBNY A UČEBNY NEÚPLNÝCH ŠKOL

Aktivity:

− vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy nebo polytechnické vzdělávání 
nebo cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzděl. a celoživotní učení 

− vnitřní konektivita školy (minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu)

− školní družina či školní klub

− učebny neúplných škol

− Doprovodná část: budování a modernizace zázemí (stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov, 
nákup vybavení, nákup stavby – např. klidové zóny, reedukační učebny, kabinety, veřejně přístupná sportoviště, knihovny, 
společenské místnosti-centrum komunitních aktivit) max 30% CZV

Podmínky:

Soulad se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) – název, rozpočet!!!

Podpořené zařízení: základní škola, školní družina nebo školní klub

Žadatel: historie min. 2 roky 

Bezbariérovost

Neúplná škola – chybí alespoň 1 třída (ročník)



IROP+

INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Aktivity:

− nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy

− vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny (DD a KD hmotný a nehmotný majetek, kompenzační 
pomůcky, vozidlo pro účely poskytování soc. služeb, asistenční a asistivní technologie, a systémy protipožární ochrany)

Podmínky:

Podporovány budou pouze sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Soulad s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016-2025 a dalšími strategickými dokumenty viz níže

Povinné přílohy:

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování / Plán sociálního 
začleňování/ komunitní plán/ krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
V případě sociálních služeb nadregionálního/ celostátního charakteru – Národní strategie rozvoje sociálních 
služeb 2016-2025



IROP+

REVITALIZACE KULTURNÍCH PAMÁTEK

Aktivity:

− revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické a technologické zázemí, návštěvnická a edukační 
centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů;

− doprovodná část projektu: parkoviště u památek

Podmínky:

Památka je uvedena v Ústředním seznamu kulturních památek POUZE JAKO KULTURNÍ PAMÁTKA

Soulad se Státní kulturní politikou 2021-2025+

Památka je veřejně a bezbariérově přístupná



IROP+

REVITALIZACE A VYBAVENÍ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH MUZEÍ

Aktivity:

− revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, 
vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek, ochrana muzejních sbírek

Podmínky:

Muzeum je zřizováno obcí

Sbírka dle zákona č. 122/2000 Sb.

Vazba na Státní kulturní politiku 2021-2025+, soulad s rozvojovým dokumentem muzea (obce)

Zpřístupnění sbírky veřejnosti (neplatí pro depozitář)

Muzeum je bezbariérově přístupné (pokud to neznemožňuje památková ochrana objektu)



IROP+

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ OBECNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVEN

Aktivity:

− rekonstrukce vč. nové výstavby, návštěvnické a technické zázemí;

− zařízení pro digitalizaci a aplikační SW

− technické vybavení

Podmínky:

Profesionální knihovna, pracovní úvazek knihovníka > 15 hodin / týden

Vazba na Koncepci rozvoje knihoven v ČR 2021-2027

Knihovna nebo její část, kt. je dotčená projektem je bezbariérově přístupná



IROP+

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU

Aktivity:

− budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, soc. zařízení, fyzické prvky navigačních 
systémů) (vzdálenost do 1 km od tras nebo atraktivity CR (po přístupové komunikaci))

− budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení (spolupráce s KČT)

− propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí

− rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;

− veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu

− parkoviště u atraktivit CR (navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu nebo existující naučnou stezku)

Podmínky:

Vazba na Strategii rozvoje cestovného ruchu ČR 2021-2030

Návštěvnická infrastruktura v CHKO – pouze doplňkově interpretující dané území nebo předmět ochrany území 



IROP+



Podpora Libereckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Akce zaměřené na zemědělství a regionální potraviny pro veřejnost, vzdělávací charakter

Podpora 10 – 15 tis. 

1 – 3 akce / MAS



DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ


