SCLLD 21+ POPIS VAZEB MEZI JEDNOTLIVÝMI OPATŘENÍMI
MAS KRÁLOVÉDVORSKO
Řádek

Opatření Opatření Popis

2

IROP 2

IROP 1

Investice do veřejných prostranství souvisí úzce s investičními
aktivitami v rámci bezpečnosti dopravy.

3

IROP 3

IROP 1

Investice do infrastruktury a vybavení hasičských zbrojnic jdou
ruku v ruce s investicemi do bezpečnosti dopravy. (chodníky,
stezky, bezpečnostní prvky).

4

IROP 4

IROP 1, Realizace projektů souvisejících s infrastrukturou ve vzdělávání
IROP 2
(např. odborných učeben) vyvolají potřebu a tlak na realizaci např.
chytrých řešení v rámci bezpečnosti dopravy v místě.
Podpoření infrastrukturních opatření ve vzdělávání (např.
venkovní učebny) souvisí s jakýmsi oživením veřejného
prostranství, kdy bude potřeba realizace infrastruktury právě
týkající se daného veřejného prostranství.

5

IROP 5

IROP 1

Investice do infrastruktury sociálních služeb jsou na území MAS
takřka „nevyčerpatelné”. Souběžně s tím, aby mohly být sociální
služby efektivně využívány (např. terénní služby) je nutná kvalitní
dopravní infrastruktura.

6

IROP 6

IROP 1, Rozvoj kultury díky možnosti investic do ní vyvolá nutnost kvalitní
IROP 2
dopravní infrastruktury.
Rozvoj kultury díky možnosti investic do ní může být provázáno s
obnovou veřejných prostranství, které bude následně i pro kulturu
využíváno.

7

IROP 7

IROP 1, Jednoznačná provázanost je v rámci podpory cestovního ruchu a
IROP 2, dopravy. Nutnost zabezpečit dopravní infrastrukturu pokud
IROP 6
budeme chtít rozvíjet cestovní ruch.
Investice do oblasti cestovního ruchu souvisí s investicemi do
veřejných prostranství. Veřejná prostranství mohou sloužit
různým službám v rámci cestovního ruchu.
Podpořené investice v oblasti kultury vyvolají větší potenciální
návštěvnost regionu a návazně budou třeba investice do rozvoje
cestovního ruchu.

8

PRV 1

IROP 4, Informační a vzdělávací akce mohou probíhat dle tématu např. v
IROP 6, odborných učebnách, zrekonstruovaných prostorech kulturních
IROP 7
zařízení a celkově podpoří cestovní ruch v regionu – tedy vyvolají
investice do této oblasti.

9

PRV 2

IROP 7

Vazbu v rámci investic do zemědělských podniků lze vysledovat v
souvislosti s rozvojem cestovního ruchu. Agroturistika, exkurze
atd.

PRV 1

Podpora zemědělských podnikatelů a osvěta pro ně v celé oblasti
zemědělství spolu věcně a časově souvisí. (aktuální dotační tituly,
možnost podpory přes MAS, technologické novinky atd.)

10

PRV 3

IROP 1, Investice do zemědělských produktů a vazba na bezpečnost
IROP 2, dopravy (cesta k zákazníkovi), souvisí také s obnovou a investicemi
IROP 7
do veřejných prostranství, na kterých moho být následně
produkty nabízeny. Celkově to podporuje rozvoj cestovního ruchu
na území – nutnost obnovy doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu.
PRV 1, Nové zemědělské produkty a podpora jejich výroby je provázána
PRV 2
s celkovou osvětou pro zájemce a samozřejmě i věcně souvisí s
tím, že zemědělské produkty produkují zemědělští podnikatelé.
Tedy související investice.

11

PRV 4

IROP 1, Podpora a rozvoj nových provozoven na území MAS je spjato s
IROP 7
tím, jaký bude stav dopravní infrastruktury a souběžně s tím
souvisí i rozvoj cestovního ruchu.
PRV 1

12

PRV 5

IROP 2, Neproduktivní investice mohou být realizovány na místech
veřejných prostranství. Investice do obou opatření povedou ke
IROP 7
zvýšení návštěvnosti území - podpoře investic do cestovního
ruchu.
PRV 1

13

PRV 6

15

PRV 7

PRV 8

Možnost poskytovat informační a vzdělávací akce související
právě s investicemi do lesů (stezky, mostky, altánky...) pro širokou
veřejnost jako osvěta v rámci např. životního prostředí atd.

IROP 2, Investice do lesnických technologií pomohou realizovat opatření
IROP 7
týkající se investic do veřejného prostranství. Návazně dojde k
propojení s oblastí cestovního ruchu – zvýšení návštěvnosti území.
PRV 5

14

MAS by ráda využila informační a vzdělávací akce právě v rámci
podpory a rozvoje nových provozoven na území. (např. odborné
semináře pro podnikatele atd.)

Investice do lesnických technologií umožní realizovat některé
neproduktivní investice v lesích.

IROP 2, Investice do zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání
IROP 4
mohou být realizovány na veřejných prostranstvích. Zde se pak
samostatně mohou realizovat další infrastrukturní opatření.
Propojenost je i se samostatným opatřením vzdělávání (investice
do odborných učeben), které mohou sloužit i jako využití pro
zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání.
PRV 1

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání souvisí s možností
realizovat informační a vzdělávací akce v různých oblastech.

IROP 1,
IROP 2,
IROP 3,
IROP 4,
IROP 6,
IROP 7

Navázání investic v oblasti bezpečnosti dopravy na podporu
kulturních a spolkových zařízení vč. Knihoven – úpravy pro pěší,
parkování atd.. Souvislost a vazba je také s investicemi do
veřejných prostranství, které se nacházejí u kulturních a
spolkových zařízení. Vybavení hasičských zbrojnic a podpora jejich
spolkové činnosti souvisí také. V případě investic PRV 8 je možné
navázat toto opatření na investice ve vzdělávání – např. sdílená
učebna v knihovně. Podpora z IROP 6 a PRV 8 spolu pak věcně
souvisí. Podpora PRV8 a těchto investic bude mít dopad na rozvoj

cestovního ruchu na území a vyvolá potřebu dalších investic i v
této oblasti.
16

PRV 9

IROP 1, V případě investic do památek místního významu vídíme věcnou
IROP 2, souvislost s podporou cestovního ruchu na území. Tedy budou
IROP 7
nutné i investice do bezpečné dopravy, cyklodopravy (úpravy pro
pěší, parkoviště, cyklostezky, doprovodná infrastruktura). Souvisí
s tím potřeba investic do veřejných prostranství, která budou
například u dané památky využívána. Celkově se jedná o rozvoj
cestovního ruchu, což vyvolá nutnost dalších investic v této
oblasti.

17

PRV 10

IROP 1, MAS bude podporovat zachování základní občanské vybavenosti
IROP 2, ve svých obcích, k čemuž obchody patří. Investice a podpora
IROP 7
tohoto opatření souvisí s investicemi do dopravy. Obchody se
stávají na malých obcích jakýmsi centrem všeho dění, tedy je zde
předpoklad vyvolání investic do veřejných prostranství obce.
Druhotným efektem těchto investic je zároveň i rozvoj cestovního
ruchu a potřeby investovat i zde.

18

PRV 11

IROP 1, Souvislost investic do vybavení hasičského sboru a dopravy je
IROP 3, jednoznačná. Nutnost mít opravné a bezpečné chodníky, silnice,
IROP 7
bezpečnostní prvky atd. Provázanost na infrastrukturní opatření
IROP 3 je zásadní. Investice do těchto opatření pak mohou mít
synergický efekt v podobě rozvoje cestovního ruchu v této oblasti.
PRV 7, Investice do hasičských zbrojnic souvisí s podporou spolkového
PRV 8
života na území MAS – dobrovolní hasiči v obcích a zájmovým,
neformálním a celoživotním vzděláváním.

19

OPZ 1

IROP 1, Věcná i časová souvislost s podporou sociálních služeb je v oblasti
IROP 5
dopravy (plánované terénní a hospicové služby vyvolají nutnost
bezpečné dopravy – opravené komunikace, bezbariérovost v
obcích...). Silná vazba je pak v rámci infrastrukturních opatření pro
oblast sociálních služeb. (služby nemohou fungovat bez
patřičného vybavení).
PRV 7, Pro oblast sociálních služeb je nutná odbornost a v rámci
PRV 8
celoživotního vzdělávání by mohla být provazba na tuto oblast.
Dále pak vazba na podporu investic do kulturních a spolkových
zařízení – sociální začleňování.

20

OPZ 2

IROP 4, Vazba zaměstnanostních programů na investice do vzdělávání –
IROP 5, vznik nových pracovních míst. Stejně tak v návaznosti na podporu
IROP 7
infrastruktury sociálních služeb a jejich rozvoj bude nutnost hledat
nové zaměstnance. Souvislost zaměstnanostních programů lze
spatřovat i v podpoře rozvoje cestovního ruchu – společně s
rozvojem této oblasti bude nutné obsadit nové pracovní pozice.
PRV 2,
PRV 4,
PRV 7,
PRV 10,

Podpora zemědělských i nezemědělských podnikatelů byla i v
předchozím programovém období spjata s tvorbou nových
pracovních míst. Stejně tak to předpokládáme i v tomto
programovém období. Podpora zájmového, neformálního i
celoživotního vzdělávání může vést k podpoře zaměstnanosti.

Udržení malých obchodů v obcích bude spjato také s tvorbou
pracovních míst.

21

OPZ 3

OPZ 1

Podpora zaměstnanosti – tvorba nových pracovních míst bude
úzce souviset s podporou rozvoje sociálních služeb a aktivit
sociálního začleňování.

IROP 2,
IROP 5,
IROP 6,
IROP 7

Podpora komunitních center, komunitní práce souvisí s
investicemi do veřejných prostranství, která mohou být právě
centry setkávání některých komunit. Souvislost s poskytování
sociálních služeb a služeb sociálního začleňování má provazbu na
investice do této oblasti. Komunitní centra mohou být zároveň
kulturním a společenským centrem – tedy vazba na investice do
kultury a vazba na rozvoj cestovního ruchu v území.

PRV 1, Komunitní centra mohou být centrem poskytování informačních a
PRV 7, vzdělávacích akcí. Zároveň zde mohou působit různá kulturní a
PRV 8
spolková zařízení nebo naopak samotná zařízení a jejich podpora
vybavení mohou sloužit jako komunitní centrum. Mohou
poskytovat zázemí pro neformální, zájmové a celoživotní
vzdělávání.
OPZ 1, Komunitní práce má věcnou i časovou souvislost s poskytování
OPZ 2
sociálních služeb a služeb sociálního začleňování. Poskytování
těchto služeb má pak vazbu na trh práce a zaměstnanost.
22

OPZ 4

IROP 2, Podpora prorodinných opatření souvisí s realizací opatření
IROP 4
veřejných prostranství – mohou se zde aktivity v rámci např.
příměstských táborů konat. Dále pak je vazba v rámci školních
klubů na podporu investic do vzdělávání.
PRV 5, Pokud budou podpořeny neproduktivní investice v lesích, může to
PRV 7, najít využití i na realizaci míst k příměstským táborům či aktivit v
PRV 8
rámci školních klubů. Úzkou souvislost spatřujeme i v podpoře
vzdělávání (zájmové, neformální a celoživotní). Jejich zázemí je
většinou pro realizaci prorodinných aktivit využíváno. Stejně tak
tomu je u kulturních a spolkových zařízení, vč. Knihoven.
OPZ 1, Prorodinná opatření jako forma sociálního začleňování, podpora
OPZ 2, zaměstnanostních programů na území MAS. Věcná a časová
OPZ 3
souvislost s podporou komunitní sociální práce – komunitní
příměstské tábory.

23

OPZ 5

IROP 2, Dobrovolnictví, mezigenerační výměna...jsou aktivity, které
IROP 5
mohou mnohdy být vykonávány na veřejných prostranstvích, tedy
je nutnost investic a podpory zde. Provázanost je samozřejmě na
rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenost.
PRV 7, Realizace opatření OPZ 5 může být podpořena aktivitou v rámci
PRV 8
neformálního/celoživotního vzdělávání (starší učí mladší –
předávání zkušeností... i naopak) a má i provazbu na podporu
kulturních a spolkových zařízení, která mohou pro tyto aktivity
poskytnou zázemí.

OPZ 1, Tato aktivita se váže a má souvislosti se sociálním začleňováním,
OPZ 2, zaměstnanostními programy, komunitní sociální prací.
OPZ 3
24

OPZ 6

IROP 1, Podpora investic do bezpečné dopravy (bezbariérovost) souvisí s
IROP 5
efektivním poskytováním sdílené a neformální péče. Provazba je
na podporu investic do rozvoje sociálních služeb (sdílené
kompenzační pomůcky, vozidlo, vybavení atd.).
OPZ 1, Sdílená a neformální péče souvisí úzce se sociálními službami,
OPZ 2, zaměstnanostními programy, odehrávat se může v podpořených
OPZ 3, komunitních centrech a její součástí může být i právě
OPZ 5
dobrovolnictví, výpomoc, sdílení...
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OPZ 7

PRV 4,

Podpora vzdělávacích aktivit v rámci OPZ může mít souvislost s
vazbou na podporu a rozvoj podnikání (nezemědělské podnikání)
a souvisí i s podporou zájmového, neformálního a celoživotního
vzdělávání. Podpora investic do kulturních a spolkových zařízení
může vytvořit pro takovéto aktivity zázemí.

PRV 7,
PRV 8
OPZ
OPZ
OPZ
OPZ
OPZ 6
26

OPŽP 1

1,
2,
3,
5,

Vzdělávací aktivity by měly být nedílnou součástí realizace
jakýchkoliv aktivit v rámci OPZ. Bezpochyby shledáváme
souvislost v rámci sociálních služeb, potřeby propojení
zaměstnanosti s místním trhem práce či komunitními centry.
Důležitost vzdělávacích a osvětových akcí bude i v rámci podpory
dobrovolnictví či sdílené a neformální péče.

IROP 1, Realizace projektů komunitní energetiky dopadne na potřebu
IROP 7
řešení stavu dopravní infrastruktury a částečně i realizace
opatření, která se týkají cestovního ruchu.
PRV 2, Zemědělské podniky a jejich podpora v rámci PRV mohou být
PRV 4, právě nositeli projektů komunitní energetiky ve venkovských
PRV 8
oblastech. Dále také podpora nezemědělských podnikatelů a
rozvoj podnikání na území může podpořit rozvoj komunitní
energetiky. Kulturní a spolková zařízení mohou pak být do
komunitní energetiky zapojeni.
OPZ 2, Podpora komunitní energetiky s sebou přináší potenciální tvorbu
OPZ 3, nových pracovních míst. Využívat komunitní energetiku mohou
OPZ 7
také podpořená komunitní centra. Vzdělávání v této oblasti je pak
nedílnou součástí poskytování informací.
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OPŽP 2

IROP 1, Realizace projektů v rámci tohoto opatření vyvolá potřebu
IROP 2, rekonstrukce silnic, chodníků, cyklodopravy – v rámci bezpečnosti
IROP 7
dopravy. Souviset s tím mohou infrastruturní opatření týkající se
veřejných prostranství.
PRV 2, Na realizaci projektů týkajících se zadržování vody se mohou
PRV 5
podílet podpoření zemědělští podnikatelé. Související projekty
mohou být realizace neproduktivních investic v lesích.
OPZ 7
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OPŽP 3

Možnost propojení osvěty s případnou realizací projektových
opatření.

IROP 1, Zeleň jako důležitý prvek prostupující realizací všech projektů.
IROP 2, Důraz na podporu zelených ploch v obcích v rámci realizace

IROP 5, projektů týkajících se bezpečnosti dopravy, veřejných
IROP 6, prostranství, sociálních služeb, ale i infrastruktury kultury a
IROP 7
cestovního ruchu.
PRV 8, Zeleň v intravilánu bude řešena v rámci podpory vybavenosti a
PRV 9
infrastruktury kulturních a spolkových zařízení, knihoven a
památek místního významu.
OPZ 3, Okolí podpořených komunitních center bude důležitým prvkem
OPZ 4, pro komunitní aktivity, aktivity v rámci prorodinných opatření se
OPZ 7
na zeleň v intravilánu mohou také orientovat. Nedílná součást
jsou pak vzdělávací a osvětové akce.
OPŽP 2
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OPŽP 4

Realizace opatření zeleně v intravilánu vyvolá potřebu řešit další
projekty v rámci OPŽP související například se zadržováním vody

IROP 2, Souvislost opatření týkajících se odpadů bude mít pozitivní vliv na
IROP 7
realizaci opatření, která se budou týkat veřejných prostranství.
Druhotným efektem pak bude i dopad na oblast cestovního ruchu
a podporu zde.
PRV 5, Realizace projektů v odpadové oblasti mohou souviset s
PRV 7
neproduktivními investicemi (realizace naučných odpadových
stezek). Souvislost lze nalézt i v podpoře celoživotního,
neformálního vzdělávání – osvěta.
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OPŽP 5

OPZ 7

Zapojení oblasti odpadového hospodářství do dalších aktivit v
jiných OP bude díky podpoře vzdělávacích a osvětových aktivit v
této oblasti.

OPŽP 3

Podpora projektů v oblasti odpadového hospodářství má
souvislost s podporou zelení v intravilánu.

IROP 4, Realizace projektů týkajících se environemnentálního vzdělávání
IROP 7
má přímou souvislost se vzděláváním – učebny zaměřené na
podporu env. Vzdělávání. Rozvoj cestovního ruchu a podpora
opatření zde, jsou pak synergickým efektem na toto vzdělávání.
PRV 2 – Prolínání podpory projektů zaměřených na udržitelný rozvoj s
PRV 9
opatřeními v rámci PRV je značný. Od podpory zemědělských i
nezemědělských podniků s důrazem na VUR investice, přes
podporu nových udržitelných zemědělských produktů.
Environmentální oblast vstupuje do podpory neproduktivních
investic, lesnických technologií, vzdělávání, spolkových zařízení,
ale i podporu památek s důrazem právě na na udržitelný rozvoj.
OPZ 3, Podpora komunitních center a vzdělávací/osvětové aktivity, které
OPZ 7
budou z OPZ podpořeny budou v souladu s EVVO a VUR.
OPŽP 1 – Propojení oblasti EVVO a VUR je v rámci všech aktivit tohoto OP.
OPŽP 5
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OPŽP 6

IROP 1- Na realizace motivačních a klíčových projektů s důrazem na životní
IROP 7
prostředí bude MAS klást důraz v rámci všech infrastrukturních
opatření IROP.
PRV 2 – Motivační a klíčové projekty budou prostupovat i podporovanými
PRV 9
oblastmi v rámci PRV. Investice do zemědělských i

nezemědělských podniků, neproduktivní investice, památky – zde
všude bude hrát klíčovou roli podpora role kvalitního životního
prostředí.
OPZ 3, Komunitní centra a vzdělávání v rámci OPZ mohou být navázány
OPZ 7
na realizace opatření OPŽP 6.
OPŽP 1 – Motivačním/klíčovým či inovativním projektem může být
OPŽP 5
realizace jakéhokoliv opatření v rámci OPŽP.
32

OPTAK 1

PRV 2, Podpora podnikání je jednou z priorit v MAS Královédvorsko.
PRV 3, Modernizace či pořízení nových technologií pro MSP zasáhne
PRV 4
například i do oblasti zemědělství, zemědělských produktů či
nezemědělských podnikatelů. Jde o vyspecifikování typu podpory
přes PRV a OPTAk.
OPZ 2,

Modernizace MSP jde ruku v ruce s potřebou nových pracovních
míst, tedy zaměstnanosti.

OPŽP 1, Modernizace MSP bude souviset i s možností zapojení se do
OPŽP 4, komunitní energetiky, využití podpory přes OPŽP týkající se
OPŽP 5, odpadů, udržitelného rozvoje a klíčových projektů.
OPŽP 6
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OPTAK 2

PRV 2, Digitalizaci a automatizaci – rozvoj v této oblasti a projekty budou
PRV 3, využívat jak zemědělští, tak nezemědělští podnikatelé. Producenti
PRV 4, výrobků využijí možnosti automatizace své výroby. Využití zcela
PRV 6
jistě nalézáme i v podpoře lesnických technologií.
OPZ 2

Digitalizace a automatizace s sebou přináší důraz na odborné
profese, které budou v souvislosti s realizací projetků zapotřebí.

OPŽP 4, Odvětví podnikatelské činnosti zaměřující se na odpady, budou
OPŽP 5, moci využít možnost podpory právě přes OPTAK. Jednotlivé
OPŽP 6
projekty realizované z OPTAK budou muset být v souladu s VUR a
pro území přinesou inovativnost.
OPTAK 1
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OPTAK 3

Soulad podpory modernizace technologií či jejich pořízení s
automatizací a digitalizací.

IROP 2, Realizace energeticky úsporných opatření je možno využít při
IROP 4, projektech, které se budou týkat veřejných prostranství,
IROP 7
vzdělávání, ale i cestovního ruchu.
PRV 2, Realizace energeticky úsporných opatření se promítnou i do
PRV 3, případných investičních projektů zemědělských i nezemědělských
PRV 4, podnikatelů. Počítáno s nimi je i v rámci rozvoje kulturních a
PRV 8
spolkových zařízení.
OPZ 3

Realizace tohoto opatření může využít podpořené komunitní
centrum.

OPŽP 1 – Energeticky úsporná opatření souvisí s veškerými opatřeními,
OPŽP 6
které budou realizované v rámci OPŽP.
OPTAK
1,
OPTAK 2

Při modernizaci, digitalizaci MSP bude kladen důraz na
energetická opatření.
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OPTAK 4

IROP 1, Vozidla na alternativní pohon a jejich podpora na území bude mít
IROP 5, přímý dopad na oblast infrastruktury sociálních služeb (zakoupená
IROP 7
vozidla pro terénní a ambulantní služby) a samozřejmě i v rámci
oblasti cestovního ruchu.
PRV 4

Využívat toto opatření budou moci i nezemědělští podnikatelé

OPZ 1

Při poskytování sociálních služeb (hospicová, paliativní péče)
budou moci být využívána vozidla na alternativní pohon.

OPŽP 5, Podpora nákupu vozidel na alternativní pohon vyvolá potřebu a
OPŽP 6
zájem realizovat na území obdobné inovativní, motivační
projekty, zaměřené na udržitelný rozvoj.
OPTAK 1

Návaznost je v rámci pořízení nových technologií či modernizace
MSP.

