
 

 

 
 

V rámci Strategie CLLD bude možné předkládat projekty do Integrovaného regionálního 
operačního programu v následujících opatřeních. 

 

 

 
Typy projektů: 

     Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 
dětských skupin a mateřských škol 
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních 
a cenově dostupných zařízení péče o děti; podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních 
úprav budov, učeben a venkovních prostor; pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám. 
 
     Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání ve školách 
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových 
kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi; rozšiřování kapacit 
škol; podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť; pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP; zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
 
     Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání  
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech 
komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a 
schopnosti práce s digitálními technologiemi; včetně zabezpečení bezbariérovosti zařízení 

Doplňkovou aktivitou může být úprava zeleně a venkovního prostranství. 
 
 

 

 

Typy projektů: 

     Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících 
služeb sociální práce s cílovými skupinami; vybudování zázemí pro terénní služby. Vybudování 
zázemí pro terénní služby; prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, 
rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro realizaci 
stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, vybudování zázemí pro hygienický servis v 
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ambulantních zařízeních, rekonstrukce objektu a jeho adaptace např. na terapeutické dílny 
nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu; podpora pobytových 
sociálních služeb; rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi. 
 
     Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem vytvoření prostoru, kde se setkávají 
členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit 
s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 
 
     Sociální bydlení 
Pořízení, rekonstrukce a úpravy bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace 
pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení 
zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově 
nesegregovaného bydlení.  

Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy venkovního prostranství, zeleň v okolí 
budov a na budovách. 
 

 

 

Typy projektů: 

     Terminály a parkovací systémy  
Např. výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Systém P+R 
(parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy 
s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných 
systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). 
 

     Bezpečnost dopravy 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně 

souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

Bezbariérové chodníky podél silnic a místních komunikací včetně přechodů, přístup k 

zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchody a lávky pro chodce a související veřejné 

osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů. 

Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy venkovního prostranství, zeleň v okolí 
budov a na budovách.  
 

 

OP CLLD 3 - REKONSTRUKCE, ÚDRŽBA A BUDOVÁNÍ MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, ZASTÁVEK A PARKOVIŠŤ A ZVYŠOVÁNÍ 

BEZPEČNOSTI DOPRAVY 
 


