Finanční plán RAP - aktualizace ke dni 28. 8. 2017

Financování ESIF (v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k
sociální inkluzi

Případně
zpřesnění

Výstavba a
modernizace
silnic II. a III.
třídy

2018

2019

2020+

ESIF
celkem

1 165,6

0,0

0,0

1 165,6

1 100,0

800,0

0,0

1 900,0

45,0
600,0

40,0
500,0

0,0
0,0

Očekávaná
výše
podpory
z fondů ESI
2014-2020
pro projekty
IROP 1.1 do
r. 2020

1 454,7

2018

2019

2020+

IPRÚ (v mil. Kč)

ITI
celkem

2018

2019

2020+

CLLD (v mil. Kč)

IPRÚ
celkem

1 100,0

40,0

60,0

30,0

130,0

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních
služeb a péče o zdraví

150,0

200,0

0,0

350,0

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení

400,0

100,0

50,0

550,0

80,0

80,0

0,0

160,0

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví

120,0

200,0

0,0

320,0

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT

50,0

25,0

0,0

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje

5,0

5,0

0,0

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a
kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační
úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce
Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální
začleňování
Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a
umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do
komunity
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech

2020+

CLLD
celkem

Operační
program

Specifický
cíl OP

Aktivita SC

Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a
rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T

2018

2019

2018-2019

IROP

IROP 1.1

158,0

130,0

159,1

447,1

IROP

IROP 1.2

Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy

IROP 1.3

Zvýšení připravenosti k řešení a
řízení rizik a katastrof

IROP 2.1

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

IROP

IROP 2.2

Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

IROP

IROP 2.3

IROP

IROP 2.4

Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení

500

IROP

IROP 2.5

Snížení energetické náročnosti v
sektoru bydlení

160

Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví

320

IROP
20,0

0,0

65,0

30,0

4,0

56,0

167,6

4,2

8,4

217,6

IROP

8,2

129,4

Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví

1 166

1 900
85
1 100

100

350

IROP

IROP 3.1

75,0

IROP

IROP 3.2

Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a
kvality systémů IKT

75

10,0

IROP

IROP 3.3

Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje

10

82,3

82,3

159,3

118,0

266,0

543,3

IROP

12,1

2,8

9,1

24,0

IROP

Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení
IROP 4.1 kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního
potenciálu
Posílení kapacit komunitně vedeného
IROP 4.2 místního rozvoje za účelem zlepšení
řídících a administrativních
schopností MAS
Zvýšit zaměstnanost podpořených
osob, zejména starších,
OP Z 1.1.1. nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných

0,0

80,0

OP Z

5,0

0,0

0,0

5,0

OP Z

OP Z 1.1.2.

20,0

15,0

0,0

35,0

OP Z

OP Z 1.2.1.

2,1

4,3

2,1

8,5

Zvýšit zaměstnanost podpořených
mladých osob prostřednictvím
programu Záruky pro mládež
Snížit rozdíly v postavení žen a mužů
na trhu práce

Zvýšit odbornou úroveň znalostí,
dovedností a kompetencí pracovníků
OP Z 1.3.1. a soulad kvalifikační úrovně pracovní
síly s požadavky trhu práce

200,0

250,0

200,0

650,0

OP Z

10,0

5,0

0,0

15,0

OP Z

OP Z 1.3.2.

OP Z

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
OP Z 2.1.1. vyloučených ve společnosti a na trhu
práce

OP Z

OP Z 2.1.2.

20,0

30,0

10,0

60,0

20,0

20,0

10,0

50,0

0,0

20,0

38,8

58,8

1,2

2,4

43,3

46,9

80,0

90,0

0,0

170,0

OP Z

10,0

30,0

0,0

40,0

OP Z

0,0

2019

58,8

30,0

40,0

2018

Financování
celkem

0,0

50,0

30,0

dotační titul

Financování z
potenciálcíh nových
národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

11,7

Posílení kapacit komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS

Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob
prostřednictvím programu Záruky pro mládež

2019

Financování ze stávajících národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

47,1

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu

Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména
starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

2018

Identifikace zdroje ESIF

85,0

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

ITI (v mil. Kč)

70,0

25,8

24,0

43,3

93,1

OP Z

Zvýšit adaptabilitu starších
pracovníků

Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních služeb, služeb pro rodiny a
OP Z 2.2.1. děti a dalších navazujících služeb
podporujících sociální začleňování
Zvýšit dostupnost a efektivitu
zdravotních služeb a umožnit přesun
OP Z 2.2.2. těžiště psychiatrické péče do
komunity
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a
OP Z 2.3.1. sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

0

0

80

5

35

450

15

50

40

170

40

70

Financování ESIF (v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických
oblastech OPZ
Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě
zejména prostřednictvím posílení strategického
řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a
snížení administrativní zátěže

Profesionalizovat veřejnou správu zejména
prostřednictvím znalostí a dovedností jejích
pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti
lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Zvýšit inovační výkonnost podniků
Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu,
vývoji a inovacích
Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů
začínajících a rozvojových podniků

Zvýšit internacionalizaci malých a středních
podniků
Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP
Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského
sektoru

Případně
zpřesnění

2018

15,0

20,0

2019

10,0

10,0

2020+

0,0

0,0

ESIF
celkem

25,0

30,0

ITI (v mil. Kč)

Očekávaná
výše
podpory
z fondů ESI
2014-2020
pro projekty
IROP 1.1 do
r. 2020

2018

2019

2020+

IPRÚ (v mil. Kč)

ITI
celkem

2018

2019

2020+

CLLD (v mil. Kč)

IPRÚ
celkem

2018

2019

2020+

Identifikace zdroje ESIF

CLLD
celkem

Operační
program

Specifický
cíl OP

Aktivita SC

Financování ze stávajících národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

dotační titul

2018

2019

Financování z
potenciálcíh nových
národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

2018

2019

Financování
celkem

2018-2019

OP Z

Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní
OP Z 3.1.1. spolupráce v tematických oblastech
OPZ

25

OP Z

Optimalizovat procesy a postupy ve
veřejné správě zejména
prostřednictvím posílení
OP Z 4.1.1. strategického řízení organizací,
zvýšení kvality jejich fungování a
snížení administrativní zátěže

30

OP Z

Profesionalizovat veřejnou správu
zejména prostřednictvím znalostí a
dovedností jejích pracovníků, rozvoje
OP Z 4.1.2. politik a strategií v oblasti lidských
zdrojů a implementace služebního
zákona

20

10,0

10,0

0,0

20,0

1 500,0

1 500,0

500,0

3 500,0

OP PIK

50,0

50,0

0,0

100,0

OP PIK

OP PIK 1.1. Zvýšit inovační výkonnost podniků
Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce
OP PIK 1.2. ve výzkumu, vývoji a inovacích

20,0

0,0

0,0

20,0

OP PIK

Zvýšit počet nových podnikatelských
záměrů začínajících a rozvojových
OP PIK 2.1. podniků

20

25,0

50,0

20,0

95,0

OP PIK

Zvýšit internacionalizaci malých a
OP PIK 2.2. středních podniků

75

OP PIK

Zvýšit využitelnost infrastruktury pro
OP PIK 2.3.
podnikání

OP PIK

Zvýšit kapacitu pro odborné
OP PIK 2.4.
vzdělávání v MSP

60

OP PIK

Zvýšit energetickou účinnost
OP PIK 3.2.
podnikatelského sektoru

85

75

0

650,0
35,0
60,0

150,0
25,0
25,0

70,0
10,0
10,0

870,0
70,0
95,0

Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v
oblasti nakládání energií a při využívání
druhotných surovin

75,0

0,0

0,0

75,0

OP PIK

Uplatnit inovativní nízkouhlíkové
technologie v oblasti nakládání
OP PIK 3.4. energií a při využívání druhotných
surovin

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho
výsledků

0,0

0,0

0,0

0,0

OP VVV

OP VVV 1.1. (IP1) Zvýšení mezinárodní kvality
výzkumu a jeho výsledků
(IP1)
(IP1) Budování kapacit a posílení
OP VVV 1.2. dlouhodobé spolupráce výzkumných
organizací s aplikační sférou
(IP1)

3 000
100

800

Budování kapacit a posílení dlouhodobé
spolupráce výzkumných organizací s aplikační
sférou

50,0

20,0

0,0

70,0

OP VVV

Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a
jeho relevance pro potřeby trhu práce

0,0

0,0

0,0

0,0

OP VVV

(IP1) Zvýšení kvality vzdělávání na
OP VVV 2.1. vysokých školách a jeho relevance
(IP1)
pro potřeby trhu práce

0

0

70

Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami,
ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z
etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a
snížení studijní neúspěšnosti studentů

0,0

0,0

0,0

0,0

OP VVV

(IP1) Zvýšení účasti studentů se
specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin
OP VVV 2.2. a z etnických minorit na
(IP1)
vysokoškolském vzdělávání, a
snížení studijní neúspěšnosti
studentů

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na
vysokých školách

0,0

10,0

0,0

10,0

OP VVV

(IP1) Zkvalitnění podmínek pro
OP VVV 2.3. celoživotní vzdělávání na vysokých
(IP1)
školách

10

Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje

30,0

30,0

0,0

60,0

OP VVV

(IP1) Zlepšení podmínek pro výuku
OP VVV 2.5. spojenou s výzkumem a pro rozvoj
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a
(IP1)
vývoje

60

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých
školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky,
zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a
zvýšení otevřenosti vysokých škol.

(IP2) Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury na vysokých školách za
účelem zajištění vysoké kvality výuky,
OP VVV 2.1.
zlepšení přístupu znevýhodněných
(IP2)
skupin a zvýšení otevřenosti
vysokých škol.

0,0

0,0

0,0

0,0

OP VVV

15,0

0,0

0,0

15,0

OP VVV

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení
kvality ve vzdělávání

15,0

0,0

0,0

15,0

OP VVV

Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících
pedagogických pracovníků

20,0

0,0

0,0

20,0

OP VVV

(IP1) Zkvalitnění přípravy budoucích
OP VVV 3.4. a začínajících pedagogických
(IP1)
pracovníků

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
včetně posílení jejich relevance pro trh práce

100,0

0,0

0,0

100,0

OP VVV

(IP1) Zvýšení kvality vzdělávání a
OP VVV 3.5.
odborné přípravy včetně posílení
(IP1)
jejich relevance pro trh práce

Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

OP VVV 3.1. Kvalitní podmínky pro inkluzivní
vzdělávání
(IP2)
(IP1) Rozvoj systému strategického
OP VVV 3.3. řízení a hodnocení kvality ve
(IP1)
vzdělávání

0

15

15

20

100

Financování ESIF (v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Případně
zpřesnění

2018

2019

2020+

ESIF
celkem

ITI (v mil. Kč)

Očekávaná
výše
podpory
z fondů ESI
2014-2020
pro projekty
IROP 1.1 do
r. 2020

2018

2019

2020+

IPRÚ (v mil. Kč)

ITI
celkem

2018

2019

2020+

CLLD (v mil. Kč)

IPRÚ
celkem

2018

2019

2020+

Identifikace zdroje ESIF

CLLD
celkem

Operační
program

Specifický
cíl OP

Snížit množství vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod z komunálních
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových
a podzemních vod

100,0

150,0

150,0

400,0

OP ŽP

OP ŽP 1.1.

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a
množství

30,0

40,0

0,0

70,0

OP ŽP

OP ŽP 1.2.

15,0

20,0

0,0

35,0

OP ŽP

OP ŽP 1.3.

Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu
Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Aktivita SC

Financování ze stávajících národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

dotační titul

2018

2019

Financování z
potenciálcíh nových
národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

2018

Snížit množství vypouštěného
znečištění do povrchových i
podzemních vod z komunálních
zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod

2019

Financování
celkem

2018-2019

250

Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství

70

Zajistit povodňovou ochranu v
intravilánu
Podpořit preventivní protipovodňová
opatření
Snížit emise z lokálního vytápění
domácností podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek

35

30,0

40,0

0,0

70,0

OP ŽP

OP ŽP 1.4.

Snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek

150,0

150,0

0,0

300,0

OP ŽP

OP ŽP 2.1.

Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek

40,0

40,0

0,0

80,0

OP ŽP

OP ŽP 2.2.

Snížit emise stacionárních zdrojů
podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek

80

Zlepšit systém sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících
meteorologických aspektů

1,0

1,0

0,0

2,0

OP ŽP

OP ŽP 2.3.

Zlepšit systém sledování, hodnocení
a předpovídání vývoje kvality ovzduší
a souvisejících meteorologických
aspektů

2

Prevence vzniku odpadů
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů

70,0

200,0

100,0

370,0

OP ŽP

OP ŽP 3.1.

150,0

220,0

80,0

450,0

OP ŽP

OP ŽP 3.2.

Prevence vzniku odpadů
Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů

Rekultivovat staré skládky

50,0

40,0

0,0

90,0

OP ŽP

OP ŽP 3.3.

Rekultivovat staré skládky

90

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické
zátěže

8,0

20,0

0,0

28,0

OP ŽP

OP ŽP 3.4.

Dokončit inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže

28

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy
jejich řízení
Posílit biodiverzitu
Posílit přirozené funkce krajiny
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování
bezpečnosti dopravního provozu

10,0

10,0

0,0

20,0

30,0
50,0
15,0

40,0
70,0
25,0

0,0
0,0
0,0

70,0
120,0
40,0

150,0

300,0

0,0

450,0

60,0

25,0

0,0

85,0

0,0

13,0

17,1

75,0

15,0

0,0

90,0

8,0

17,0

15,0

OP ŽP

OP ŽP 3.5.

OP ŽP
OP ŽP
OP ŽP

OP ŽP 4.2.
OP ŽP 4.3.
OP ŽP 4.4.

OP ŽP

OP ŽP 5.1.

30,1

OP D

OP D 1.4.

40,0

OP D

OP D 2.3.

2,9
6,8

1,2
3,9

3,8
1,8

7,9
12,5

Předávání znalostí a informační akce
0,0

0,4

1,1

PRV

55,5

31,1

37,2

123,8

PRV

PRV čl.
17a

12,5

9,9

12,1

34,5

PRV

PRV čl.
17b

6,4

0,0

4,2

10,6

PRV

PRV čl.
17c

47,0

23,6

40,9

111,5

PRV

PRV čl.
19b

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin
Neproduktivní investice v lesích

3,4

2,5

9,5

15,4

PRV

Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh

6,6

3,9

7,1

17,6

PRV

5,4

0,0

4,2

9,6

PRV

3,4

3,7

3,5

10,6

PRV

Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Lesnická infrastruktura
Zemědělská infrastruktura
Pozemkové úpravy
Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Podpora bydlení

300

270
370

Snížit environmentální rizika a rozvíjet
systémy jejich řízení
Posílit biodiverzitu
Posílit přirozené funkce krajiny
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie

20
70
120
40
450

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

85

Zlepšení řízení dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti dopravního
provozu

90

Předávání znalostí a informační
PRV čl. 14 akce

0,7
Investice do zemědělských podniků

70

Investice do zemědělských
podniků
Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Lesnická infrastruktura
Zemědělská infrastruktura
Pozemkové úpravy
Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

Investice do ochrany melioračních
PRV čl. 25 a zpevňujících dřevin
Neproduktivní investice v lesích
Investice do lesnických technologií
PRV čl. 26 a zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh
Horizontální a vertikální
PRV čl. 35,
spolupráce mezi účastníky
2d
krátkých dodavatelských řetězců a
místních spolupráce
trhů
Činnosti
v rámci
PRV čl. 44 iniciativy LEADER
MMR - Podpora bydlení

80

0

80

MMR - Podpora
cestovního ruchu

15

5

20

Program obnovy a rozvoje venkova

MMR - Program obnovy a
rozvoje venkova

10

10

20

Ostatní

Národní dotační tituly
ostatní

800

400

1 200

Podpora cestovního ruchu

Financování ESIF (v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Multifunkční domy, kulturní zařízení
Sportoviště, koupaliště
Infrastruktura cestovního ruchu mimo podmínky
národního
programu
MMR
Modernizace
a výstavba
dětských dopravních hřišť
a multifunkčních areálů k prevenci rizik
ZŠ, SŠ, ZUŠ - rekonstrukce nesplňující podmínky
IROP, vč. školních kuchyní a jídelen

Případně
zpřesnění

2018

2019

2020+

ESIF
celkem

ITI (v mil. Kč)

Očekávaná
výše
podpory
z fondů ESI
2014-2020
pro projekty
IROP 1.1 do
r. 2020

2018

2019

2020+

IPRÚ (v mil. Kč)

ITI
celkem

2018

2019

2020+

CLLD (v mil. Kč)

IPRÚ
celkem

2018

2019

2020+

Identifikace zdroje ESIF

CLLD
celkem

Operační
program

Specifický
cíl OP

Aktivita SC

Financování ze stávajících národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

dotační titul

2018

2019

Financování z
potenciálcíh nových
národních dotačních
titulů (v mil. Kč)

2018

2019

Financování
celkem

2018-2019

200,0

150,0

350

300,0

0,0

300

200,0

50,0

250

10,0

200,0

210
150

100,0

50,0

Místní komunikace

70,0

50,0

120

Veřejné prostranství, náměstí

80,0

15,0

95

Kanalizace a vodovody - rekonstrukce, budování
nových

60,0

30,0

Parkoviště

60,0

0,0

60

Zahrady / hřiště u škol

40,0

10,0

50

Zasíťování rozvojových ploch v obcích (malé
průmyslové zóny)

25,0

0,0

10,0
10,0
5,0

10,0
0,0
5,0

10,0

0,0

Podpora hasičů
Revitalizace hřbitovů
Veřejná zeleň
Stavební úpravy a vybavení nemocnic nesplňující
podmínky IROP, ordinace lékařů na venkově

90

25
20
10
10
10
16 811

Vazba aktvity RAP 2018-2019 na SRR ČR - aktualizace ke dni 28. 8. 2017
Vazba na SRR ČR

Aktivity RAP
Hlavní

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T

Případně zpřesnění

Opatření SRR ČR

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější
obslužnosti území

Aktivita AP SRR

4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních
dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní
komunikace, cyklostezky)

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof

1.3 Podpora integrace dopravních
systémů
1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k
sociální inkluzi

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem
na demografické trendy a aktuální i budoucí
potřeby

Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání

3.X Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatelstva

3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj
sociálního podnikání a prostupného
zaměstnávání

Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě zdravotnických zařízení s
ohledem na demografické trendy a aktuální i
budoucí potřeby

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě škol s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

Snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů
energie a podpora úspor energie ve
vazbě na místní podmínky

6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na
zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů,
produkovaných domácnostmi, a na aplikaci
inovativních technik v průmyslových sektorech a
úspory energie včetně sektoru bydlení apod.

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje
Zvýšit zaměstnanost podpořených osob,
zejména starších, nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných
Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých
osob prostřednictvím programu Záruky pro
mládež

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek
pro volnočasové aktivity obyvatel a
pro využití kulturního potenciálu
8.3 Informační a komunikační
podpora fungování územní veřejné
správy
9.1 Posílení strategických a
koncepčních přístupů k místnímu a
regionálnímu rozvoji

1.3.1 Budování infrastruktury pro regionální a
městskou dopravu
1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a
kulturního vyžití
8.3.1 Rozvíjení informačních a komunikačních
technologií v územní veřejné správě
9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického
plánování na všech úrovních

5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní 5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených
síly
a ohrožených skupin obyvatelstva
5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní 5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených
síly
a ohrožených skupin obyvatelstva

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu
práce

5.2 Podpora snížení kvality pracovní
síly

5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem
zaměstnání a prostupného zaměstnání v
regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a
kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační
úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

1.5 Adaptabilita trhu práce

1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů
zejména tam, kde lze předpokládat vazby na
konkrétní segmenty místních trhů práce

Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

1.5 Adaptabilita trhu práce

1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné
přípravy a odborného vzdělávání

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce

3.X Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatelstva

3.X.4 Podpora sociální integrace
znevýhodněných skupin jejich zapojením do
pracovního procesu

Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

3.X Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatelstva

3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj
sociálního podnikání a prostupného
zaměstnávání

Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální
začleňování

3.X Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatelstva

3.X.4 Podpora sociální integrace
znevýhodněných skupin jejich zapojením do
pracovního procesu

Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních
služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické
péče do komunity

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě zdravotnických zařízení s
ohledem na demografické trendy a aktuální i
budoucí potřeby

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech

3.X Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatelstva

3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj
sociálního podnikání a prostupného
zaměstnávání

Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních
inovací a mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech OPZ

3.X Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatelstva

3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj
sociálního podnikání a prostupného
zaměstnávání

Vazba na SRR ČR

Aktivity RAP
Hlavní

Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné
správě zejména prostřednictvím posílení
strategického řízení organizací, zvýšení kvality
jejich fungování a snížení administrativní
zátěže
Profesionalizovat veřejnou správu zejména
prostřednictvím znalostí a dovedností jejích
pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti
lidských zdrojů a implementace služebního
zákona

Případně zpřesnění

Opatření SRR ČR

Aktivita AP SRR

9.1 Posílení strategických a
koncepčních přístupů k místnímu a
regionálnímu rozvoji

9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického
plánování na všech úrovních

9.1 Posílení strategických a
koncepčních přístupů k místnímu a
regionálnímu rozvoji

9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického
plánování na všech úrovních

Zvýšit inovační výkonnost podniků

4.3 Podpora inovací v podnikání

4.3.3 Podpora většího využívání inovací ve
výrobě, managementu řízení a marketingu

Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích

1.1 Podpora transferu znalostí mezi
výzkumným a podnikatelským
sektorem

1.1.2 Podpora propojování aktérů v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací

Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů
začínajících a rozvojových podniků
Zvýšit internacionalizaci malých a středních
podniků

4.3 Podpora inovací v podnikání
4.3 Podpora inovací v podnikání

4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj
malých a středních podniků
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj
malých a středních podniků
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj
malých a středních podniků
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj
malých a středních podniků

Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

4.3 Podpora inovací v podnikání

Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

4.3 Podpora inovací v podnikání

Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského
sektoru

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů
energie a podpora úspor energie ve
vazbě na místní podmínky

6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na
zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů,
produkovaných domácnostmi, a na aplikaci
inovativních technik v průmyslových sektorech a
úspory energie včetně sektoru bydlení

Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v
oblasti nakládání energií a při využívání
druhotných surovin

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů
energie a podpora úspor energie ve
vazbě na místní podmínky

6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na
zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů,
produkovaných domácnostmi, a na aplikaci
inovativních technik v průmyslových sektorech a
úspory energie včetně sektoru bydlení

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho
výsledků
Budování kapacit a posílení dlouhodobé
spolupráce výzkumných organizací s aplikační
sférou
Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých
školách a jeho relevance pro potřeby trhu
práce
Zvýšení účasti studentů se specifickými
potřebami, ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin a z etnických minorit
na vysokoškolském vzdělávání, a snížení
studijní neúspěšnosti studentů
Zkvalitnění podmínek pro celoživotní
vzdělávání na vysokých školách
Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s
výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v
oblasti výzkumu a vývoje
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na
vysokých školách za účelem zajištění vysoké
kvality výuky, zlepšení přístupu
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti
vysokých škol.

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných
institucí
1.1 Podpora transferu znalostí mezi
výzkumným a podnikatelským
sektorem

1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných
výzkumných institucích a na univerzitách
1.2.1 Zvyšování kvality výuky

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných
institucí

1.2.1 Zvyšování kvality výuky

3.X Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatelstva

3.X.4 Podpora sociální integrace
znevýhodněných skupin jejich zapojením do
pracovního procesu

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných
institucí

1.2.1 Zvyšování kvality výuky

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných
institucí

1.2.1 Zvyšování kvality výuky

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných
institucí

1.2.1 Zvyšování kvality výuky

Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě škol s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

Rozvoj systému strategického řízení a
hodnocení kvality ve vzdělávání
Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících
pedagogických pracovníků

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných
institucí
1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných
institucí

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
včetně posílení jejich relevance pro trh práce

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě škol s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů

6.5.3 Hospodaření se srážkovými vodami a
opětovné využití vody

Snížit množství vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod z komunálních
zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající
jakosti a množství

1.2.1 Zvyšování kvality výuky
1.2.1 Zvyšování kvality výuky

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury

Vazba na SRR ČR

Aktivity RAP
Hlavní

Případně zpřesnění

Opatření SRR ČR

Aktivita AP SRR

Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu

7.2 Posílení preventivních opatření
proti vzniku živelných pohrom

7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových
opatření s důrazem na komplexnost řešení a na
přírodě blízkých řešeních zahrnujících i
problematiku svahových pohybů, včetně
vymezení území určených k řízeným rozlivům

Podpořit preventivní protipovodňová opatření

7.2 Posílení preventivních opatření
proti vzniku živelných pohrom

7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových
opatření s důrazem na komplexnost řešení a na
přírodě blízkých řešeních zahrnujících i
problematiku svahových pohybů, včetně
vymezení území určených k řízeným rozlivům

Snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů
energie a podpora úspor energie ve
vazbě na místní podmínky

6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na
zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů,
produkovaných domácnostmi, a na aplikaci
inovativních technik v průmyslových sektorech a
úspory energie včetně sektoru bydlení apod.

Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se
na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek

7.1 Zlepšení kvality prostředí v
sídlech, ochrana a rozvoj krajinných
hodnot

7.1.2 Podpora koordinace a realizace zásahů do
krajiny na místní i regionální úrovni, zejména ve
vztahu k území ohroženým přírodními riziky za
účelem posílení ekologických funkcí krajiny a
ekologické stability území

Zlepšit systém sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality ovzduší a
souvisejících meteorologických aspektů

7.1 Zlepšení kvality prostředí v
sídlech, ochrana a rozvoj krajinných
hodnot

7.1.2 Podpora koordinace a realizace zásahů do
krajiny na místní i regionální úrovni, zejména ve
vztahu k území ohroženým přírodními riziky za
účelem posílení ekologických funkcí krajiny a
ekologické stability území

Prevence vzniku odpadů
Zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů

Rekultivovat staré skládky

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické
zátěže
Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy
jejich řízení
Posílit biodiverzitu

Posílit přirozené funkce krajiny

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

6.2 Snížení produkce komunálních
odpadů a zvýšení jejich
materiálového využití
6.2 Snížení produkce komunálních
odpadů a zvýšení jejich
materiálového využití
6.1 Odstraňování starých
ekologických zátěží, revitalizace
brownfields a území po bývalé těžbě
nerostných surovin
6.1 Odstraňování starých
ekologických zátěží, revitalizace
brownfields a území po bývalé těžbě
nerostných surovin
7.2 Posílení preventivních opatření
proti vzniku živelných pohrom
7.1 Zlepšení kvality prostředí v
sídlech, ochrana a rozvoj krajinných
hodnot
7.1 Zlepšení kvality prostředí v
sídlech, ochrana a rozvoj krajinných
hodnot
7.1 Zlepšení kvality prostředí v
sídlech, ochrana a rozvoj krajinných
hodnot

6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů
6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu
materiálovému využití odpadů

6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží

6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží

7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních
invazních druhů na biodiverzitu
7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a
omezení její fragmentace
7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v
návaznosti na urbanistickou strukturu sídel
6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na
zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů,
produkovaných domácnostmi, a na aplikaci
inovativních technik v průmyslových sektorech a
úspory energie včetně sektoru bydlení apod.

Snížit energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů
energie a podpora úspor energie ve
vazbě na místní podmínky

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

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější
obslužnosti území

Zlepšení řízení dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější
obslužnosti území

Podpora bydlení

3.3 Podpora bydlení jako nástroje
sociální soudržnosti

Podpora cestovního ruchu

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek
pro volnočasové aktivity obyvatel a
pro využití kulturního potenciálu

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a
kulturního vyžití

Program obnovy a rozvoje venkova

4.1 Zajištění odpovídající
infrastruktury veřejných služeb

4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a
adekvátních kapacit veřejných služeb
(především vzdělávání a základní zdravotní
péče)

Ostatní

4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy
spojující stabilizovaná území s regionálními
centry
4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy
spojující stabilizovaná území s regionálními
centry
3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v
rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné
skupiny obyvatel podle specifických místních
podmínek

Vazba na SRR ČR

Aktivity RAP
Hlavní

Sportoviště, koupaliště

Multifunkční domy, kulturní zařízení

Místní komunikace
ZŠ, SŠ, ZUŠ - rekonstrukce nesplňující
podmínky IROP, vč. školních kuchyní a jídelen

Veřejné prostranství, náměstí
Infrastruktura cestovního ruchu mimo
podmínky národního programu MMR
Kanalizace a vodovody - rekonstrukce,
budování nových
Zahrady / hřiště u škol
Zasíťování rozvojových ploch v obcích (malé
průmyslové zóny)
Revitalizace hřbitovů
Parkoviště
Podpora hasičů
Veřejná zeleň
Stavební úpravy a vybavení nemocnic
nesplňující podmínky IROP, ordinace lékařů na
venkově
Modernizace a výstavba dětských dopravních
hřišť a multifunkčních areálů k prevenci rizik

Případně zpřesnění

Opatření SRR ČR

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek
pro volnočasové aktivity obyvatel a
pro využití kulturního potenciálu
3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek
pro volnočasové aktivity obyvatel a
pro využití kulturního potenciálu

Aktivita AP SRR

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a
kulturního vyžití
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a
kulturního vyžití

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější
obslužnosti území

4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy
spojující stabilizovaná území s regionálními
centry

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení
a zařízení sociálních služeb s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury
3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek
pro volnočasové aktivity obyvatel a
pro využití kulturního potenciálu
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější
obslužnosti území
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější
obslužnosti území
1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury
1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury
1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury
1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury

1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a
revitalizace zanedbaných částí města
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a
kulturního vyžití
4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické
infrastruktury
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a
kulturního vyžití
4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické
infrastruktury
1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a
revitalizace zanedbaných částí města
1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a
revitalizace zanedbaných částí města
1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury
1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a
revitalizace zanedbaných částí města

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně
dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení
a zařízení sociálních služeb s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek
pro volnočasové aktivity obyvatel a
pro využití kulturního potenciálu

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a
kulturního vyžití

Prioritizace aktivit akčního plánu SRR z pohledu Zlínského kraje - aktualizace ke dni 28. 8. 2017

Aktivita AP SRR ČR 2017-2018

Význam aktitivy AP SRR pro rozvoj kraje

1.1.1 Podpora inovační infrastruktury

3 - významná

1.1.2 Podpora propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
4 - velmi významná
1.2.1 Zvyšování kvality výuky
1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách

5 - prioritní
3 - významná

1.3.3 Budování infastruktury pro nemotorovou dopravu
4 - velmi významná

1.3.4 Budování veřejných terminálů pro multimodální dopravu

1.3.5 Rozvoj mezinárodních letišť
1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury
1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury
1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury
1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch
1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí města

4 - velmi významná
0 - nerelevantní
5 - prioritní
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná

1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický vývoj

4 - velmi významná

1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání
5 - prioritní

1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů ve vazbě na místní trh práce

1.5.4 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu

4 - velmi významná
3 - významná

1.5.5 Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerace
4 - velmi významná
2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T)
2.1.2 Rozvoj silnic I. třídy zajišťujících strategické propojení center a rozvojových území
2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek

Podpora propojování těchto institucí je klíčová pro vytvoření
funkčního regionálního inovačního systému. Zlínský kraj
dlouhodobě podporuje naplnění konceptu "triple helix"
prostřednictvím např. inovačních voucherů pro účely iniciace
spolupráce těchto subjektů a firem. Tato aktivita patří mezi
hlavní priority Strategie rozvoje Zlínského kraje a Regionální
inovační strategie.

3 - významná
3 - významná

1.3.1 Budování infrastruktury pro regionální a městskou dopravu
1.3.2 Budování infrastruktury pro dopravu v klidu

Návrh na úpravu aktvit AP SRR, doplnění - komentáře

5 - prioritní

4 - velmi významná
4 - velmi významná

Z důvodu periferní polohy Zlínského kraje v rámci ČR je oblast
dopravy vnímána jako prioritní a existence moderních
přepravních terminálů a integrovaných systémů veřejné dopravy
jsou nezbytnou součástí.
Ačkoliv bylo v minulém programovacím období ve Zlínském kraji
vybudováno značné množství úseků cyklostezek, stále je třeba
pracovat na jejich zasíťování a řešit bezpečný průjezd cyklistů v
městech.
Z důvodu periferní polohy Zlínského kraje v rámci ČR je oblast
dopravy vnímána jako prioritní a existence moderních
přepravních terminálů a integrovaných systémů veřejné dopravy
jsou nezbytnou součástí. V území kraje se připravují projekty
přestupních terminálů v třech dopravních uzlech regionálního
významu.
Řešení dopravy v území Zlínského kraje je jednou z priorit, která
byla identifikována při sběru projektů při přípravě RAP.

Kraj podporuje aktivity vedoucí k optimalizaci a zkvalitnění
primárního a sekundárního vzdělávacího stupně. Kraj jako
zřizovatel může v problematice intervenovat zejména v oblasti
SŠ a VOŠ. Kraj usiluje o optimalizaci nabídky škol na základě
poptávky na trhu práce. Prioritou je zachování optimální
dostupnosti oborové vzdělávací nabídky ve všech částech kraje.
Z dlouhodobého pohledu je snaha nezvyšovat kapacity oborů,
které mají dlouhodobě nezaměstnanost vyšší než průměr
nezaměstnaných absolventů v rámci kraje.
Kraj podporuje aktivity vedoucí ke zvyšování mobility pracovníků
mezi vzdělávacím a podnikatelským sektorem a zapojení
regionálních podnikatelských partnerů do tvorby vzdělávacích
programů.
Většina středních škol v kraji, v rámci spolupráce se
zaměstnavateli, využívá společného organizování odborného
výcviku nebo praxe žáků na pracovištích zaměstnavatelů.
Kraj podporuje motivaci žáků a studentů propagací
přírodovědných a technických oborů formou studentských
soutěží, inovativních podnikatelských záměrů absolventů SOŠ a
VŠ, zaváděním stipendií, především v podpoře řemesel a
odborného školství. Ve ZK jsou podporovány obory vzdělání s
ohledem na požadavky trhu práce a některé řemeslné obory s
dlouholetou tradicí typické pro region.
Problematika odlivu mozků je pro ZK velmi významná. Její
řešení však představuje realizaci komplexu opatření a
naplňování dílčích aktivit AP SRR napříč všemi oblastmi, zejm.
trhu práce, podpory podniků, veřejných služeb a dopravy
(nepřímý dopad na problematiku). Přímé nástroje jak selektivní
migraci ovlivnit kraj nemá.
Ve Zlínském kraji se jedná zejména o prioritní stavby D49 a
D55.
Ve Zlínském kraji se jedná zejména o úseky silnic I. třídy I/35,
I/49 a I/57, které přispějí k lepšímu propojení měst v regionu.
Jde zejména o vybrané úseky silnic II. a III. třídy ve Zlínském
kraji, jejichž seznam je součátstí RAP.

Aktivita AP SRR ČR 2017-2018

Význam aktitivy AP SRR pro rozvoj kraje

2.2.1 Dostavba konkrétních úseků železniční sítě

0 - nerelevantní

2.2.2 Rekonstrukce nejvytíženějších železničních tratí
2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E)
2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií
3.X.1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit

4 - velmi významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná

3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání
3.X.3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním
3.X.4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu

4 - velmi významná
2 - méně významná
3 - významná

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
4 - velmi významná

3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

4 - velmi významná

3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití
3.2.2 Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel
3.2.3 Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity
3.2.4 Podpora kulturních památek
3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné skupiny obyvatel podle specifických místních podmínek
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání
4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče

4 - velmi významná
3 - významná
2 - méně významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná

4 - velmi významná

4.1.3 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit sociálních služeb

4.1.4 Zkvalitnění služeb trhu práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování veřejných a neveřejných služeb
4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s regionálními centry

4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky)
4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury

4 - velmi významná
2 - méně významná

4 - velmi významná

5 - prioritní
4 - velmi významná

Návrh na úpravu aktvit AP SRR, doplnění - komentáře

Jedná se zejména o elektrifikaci trati Otrokovice - Zlín - Vizovice
a Staré Město - Bojkovice, ale i další rekonstrukce, zvyšující
komfort cestování vlakem ve Zlínském kraji.

Situace na trhu práce ve Zlínském kraji predikuje potřebu
vytváření nových typů pracovních míst - pružná pracovní doba,
flefibilní / zkrácené úvazky, pracovní místa vhodné pro osoby
sociálně vyloučené (ZTP, vězni po výkonu trestu atp.).

Kraj jako zřizovatel může s ohledem na dem. vývoj intervenovat
zejména v oblasti SŠ a VOŠ. Z dlouhodobého pohledu je snaha
nezvyšovat kapacity oborů, které mají dlouhodobě
nezaměstnanost vyšší než průměr nezaměstnaných absolventů
v rámci kraje a naopak podporovat na trhu práce poptávané
obory (podpora technického a přírodovědného vzdělávání a
řemesel).
Ve ZK je kladen důraz na vybudování center specializované
péče s dostatečným regionálním záběrem, ve kterých budou
soustředěny moderní vysoce účinné zdravotnické technologie a
vysoce kvalifikovaný personál. Průběžně dochází k modernizaci
infrastruktury. Současně jsou realizovány aktivity vedoucí k
restrukturalizaci a zvyšování efektivity zdravotnických zařízení
včetně optimalizace záchranné zdravotní služby ZK.
S ohledem na demografický vývoj obyvatelstva (nepříznivý trend
stárnutí populace, či nárazové navýšení porodnosti silných
ročníků) je nutné kontinuálně optimalizovat základní veřejné
služby obyvatelstvu. Např. v případě stárnutí obyvatelstva je
nutné reagovat na zvýšení poptávky po sociálních službách pro
seniory a rovněž je nutné reagovat na prodlužující se věk
seniorů, se kterým je spojen vyšší nárůst osob s demencemi. Na
tento sociálně-zdravotní negativní trend musí reagovat
transformace sociálních služeb, priorita rozvoje sociálních
služeb Zlínského kraje, a sice např. zřizováním domovů se
zvlástním režimem.

Ve ZK je kladen důraz na optimalizaci sítě subjektů poskytujících
zdravotnické služby a zlepšení kvality a dostupnosti
poskytované zdravotnické péče.
Podpora dostupnosti pobytových sociálních služeb komunitního
typu představuje jeden z hlavních pilířů transformace sociálních
služeb ve Zlínském kraji, která je klíčovou prioritou regionu v
oblasti rozvoje sociálních služeb. Transformace je zaměřena
především na seniory a osoby se zdravotním postižením. Např.
cca 2/3 klientů ústavních zařízení pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji mají vysoký potenciál pro
začlenění do společnosti, a to např. prostřednictvím zřizování
služeb komunitního typu, jako chráněných bydlení, pro relativně
soběstačné osoby se zdravotním postižením.
Jsou připravovány projekty dopravních terminálů a posílení
integrovaného dopravního systému ve Zlínském kraji, i s vazbou
na mezikrajské spoje.
Jedná se o celou řadu projektů v oblasti dopravy, nad rámec
seznamu vybraných úseků silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji,
které jsou součástí RAP.
Ve Zlínském kraji jsou připravovány důležité projekty zejména v
oblasti vodohospodářské infrastruktury.

Aktivita AP SRR ČR 2017-2018

Význam aktitivy AP SRR pro rozvoj kraje

4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků
4 - velmi významná

4.3.2 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí

4 - velmi významná

4.3.3 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu

4 - velmi významná
4.3.4 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál
5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál periferního regionu
5.1.2 Podpora konceptu lokální ekonomiky

4 - velmi významná
3 - významná
3 - významná

5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst

5.1.4 Podpora kulturních památek v periferních regionech
5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel
5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti
5.3.1 Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních územích ve vazbě na příslušná centra
5.3.2 Podpora zajištění základních veřejných služeb
6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží
6.1.2 Revitalizace brownfields v městských i venkovských oblastech
6.1.3 Rekultivace území po bývalé těžbě nerostných surovin
6.2.1 Snížení produkce komunálního odpadu
6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů
6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů
6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství
6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území
6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a
úspory energie včetně sektoru bydlení
6.4.1 Snižování koncentrace znečišťujících látek z dopravy
6.4.2 Provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích
6.4.3 Realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšujících jejich migrační prostupnost
6.5.1 Snížení odběru vod
6.5.2 Omezení úniků z vodovodní sítě
6.5.3 Hospodaření se srážkovými vodami a opětovné využití vody
6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury
6.5.5 Retence vody v krajině
7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v urbanistické struktuře sídel v návaznosti na adaptaci na změnu klimatu
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni
7.1.3 Aktivity proti suchu
7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a omezení její fragmentace
7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu

4 - velmi významná
3 - významná
3 - významná
2 - méně významná

4 - velmi významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná

4 - velmi významná
3 - významná
3 - významná
2 - méně významná
3 - významná
2 - méně významná
3 - významná
4 - velmi významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
2 - méně významná

Návrh na úpravu aktvit AP SRR, doplnění - komentáře

Poskytování odborných služeb začínajícím malým a středním
podnikům patří mezi hlavní priority Strategie rozvoje Zlínského
kraje a je klíčovou prioritou Regionální inovační strategie.
Zlínský kraj podporuje start-upy prostřednictvím inkubačních
aktivit Technologického inovačního centra.
Podpora zavádění inovací ve firmách představuje stěžejní
prioritu Regionální inovační strategie Zlínského kraje a Strategie
rozvoje Zlínského kraje. Zavádění inovací ve firmách
shledáváme za klíčový faktor pro posílení konkurenceschopnosti
regionální ekonomiky. S ohledem na zásadní roli
zpracovatelského průmyslu ve tvorbě HDP a pracovních míst v
regionu (oproti ostatním ekonomickým sektorům) vytvářejí firmy
ve Zlínském kraji vysokou absorpční kapacitu především pro
dotační tituly podporující technologický rozvoj firem a zavádění
inovací.
Podpora zavádění inovací ve firmách představuje stěžejní
prioritu Regionální inovační strategie Zlínského kraje a Strategie
rozvoje Zlínského kraje. Zavádění inovací ve firmách
shledáváme za klíčový faktor pro posílení konkurenceschopnosti
regionální ekonomiky. S ohledem na zásadní roli
zpracovatelského průmyslu ve tvorbě HDP a pracovních míst v
regionu (oproti ostatním ekonomickým sektorům) vytvářejí firmy
ve Zlínském kraji vysokou absorpční kapacitu především pro
dotační tituly podporující technologický rozvoj firem a zavádění
inovací.
Aktivity zaměřené na podporu udržitelného cestovního ruchu
jsou v území Zlínského kraje prioritou zejména s ohledem na
rozvoj venkovského území, kde dochází k poklesu příjmů z
tradičních průmyslových odvětví a zemědělství.

S ohledem na relativně vysokou nezaměstnanost především v
periferních a agrárně založených regionech Zlínského kraje je
podpora podnikatelských investic pro Zlínský kraj strategickou
prioritou. Klíčovým faktorem pro snížení nezaměstnanosti a
zvýšení intenzity podnikatelské aktivity ve Zlínském kraji je a
bude především obsazení kapacity Strategické průmyslové zóny
Holešov.

Dopravní dostupnosti a obslužnosti periferních oblastí věnuje
Zlínský kraj velkou pozornost a budou realizovány projekty k
jejímu zkvalitnění.

Zvyšování energetické účinnosti a energetické úspory ve
veřejných budovách patří dlouhodobě k prioritám ve Zlínském
kraji.

V oblasti vodohospodářské infrastruktury jsou ve Zlínském kraji
připravovány důležité projekty, které se objevují v RAP.

Aktivita AP SRR ČR 2017-2018

Význam aktitivy AP SRR pro rozvoj kraje

7.2.1 Preventivní protipovodňová opatření
7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě blízká řešení, včetně vymezení území určených k řízeným rozlivům
7.3.1 Obnova základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků nebo místních samospráv
7.3.2 Odstranění nebo omezení možných důsledků pohrom, spočívajících v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy
8.1.1 Legislativní změny s ohledem na potřeby rozvoje regionů
8.1.2 Strategické a procesní řízení
8.1.3 Nastavení hodnocení kvality institucionálního prostředí úřadů veřejné správy a optimalizace procesů
8.1.4 Vytvoření podmínek a rámce pro prohlubování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků veřejné správy
8.2.1 Nastavení indikátorů a zavedení monitorování regionálního rozvoje s ohledem na jeho udržitelnost
8.2.2 Posílení a koordinace vazeb mezi veřejnými politikami
8.3.1 Metodická a koordinační podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě
8.3.2 Zvyšování informovanosti jednotlivých aktérů veřejné správy včetně informovanosti veřejnosti
9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování na všech úrovních
9.1.2 Podpora a koordinace strategického a územního plánování
9.1.3 Posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center a jejich zázemí
9.2.1 Podpora dobrovolné meziobecní spolupráce
9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální úrovni
9.2.3 Vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje území v souvislosti s posilováním identity regionů
9.2.4 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU

3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
2 - méně významná
3 - významná
0 - nerelevantní
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná
2 - méně významná
3 - významná
3 - významná
3 - významná

Návrh na úpravu aktvit AP SRR, doplnění - komentáře

Vazba aktivity RAP na opatření/cíle SRK/PRK - aktualizace ke dni 28. 8. 2017
Aktivity RAP
hlavní

Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a
rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T
Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy
Zvýšení připravenosti k řešení a
řízení rizik a katastrof
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví
Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Snížení energetické náročnosti v
sektoru bydlení
Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Zvyšování efektivity a
transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a
kvality systémů IKT
Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje
Vytvoření podmínek pro zvýšení
využívání veřejné hromadné dopravy
ve městech v elektrické trakci
Zlepšení řízení dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti dopravního
provozu
Zvýšit inovační výkonnost podniků

Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce
ve výzkumu, vývoji a inovacích
Zvýšit počet nových podnikatelských
záměrů začínajících a rozvojových
podniků
Zvýšit internacionalizaci malých a
středních podniků
Zvýšit využitelnost infrastruktury pro
podnikání
Zvýšit kapacitu pro odborné
vzdělávání v MSP
Zvýšit energetickou účinnost
podnikatelského sektoru
Uplatnit inovativní nízkouhlíkové
technologie v oblasti nakládání
energií a při využívání druhotných
surovin
Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu
a jeho výsledků
Budování kapacit a posílení
dlouhodobé spolupráce výzkumných
organizací s aplikační sférou
Zvýšení kvality vzdělávání na
vysokých školách a jeho relevance
pro potřeby trhu práce

vazba na SRK/ PRK kraje
případně zpřesnění

Strategický cíl SRK

3.3. Zlínský kraj se stane významnou
dopravní meziregionální destinací
3.4. Rozvíjet systém veřejné dopravy
a podporovat ekologické aspekty
dopravy
3.5 Rozvoj infrastruktury pro efektivní
veřejnou správu
2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb
na základě skutečné poptávky
2.2. Podpořit růst zaměstnanosti
2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických
služeb na základě potřeb a finančních
možností
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
4.2. Zajistit ochranu a rozvoj
kulturního dědictví regionu
3.5 Rozvoj infrastruktury pro efektivní
veřejnou správu
2.5. Rozvoj efektivní veřejné správy
3.4. Rozvíjet systém veřejné dopravy
a podporovat ekologické aspekty
dopravy
3.4. Rozvíjet systém veřejné dopravy
a podporovat ekologické aspekty
dopravy
1.1. Aplikace a sdílení výsledků
výzkumu a vývoje v inovativních
podnicích
1.1. Aplikace a sdílení výsledků
výzkumu a vývoje v inovativních
podnicích
1.3 Posílit roli malých a středních
podniků
1.3 Posílit roli malých a středních
podniků
1.3 Posílit roli malých a středních
podniků
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
3.1 Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1 Zlepšit parametry životního
prostředí
1.1. Aplikace a sdílení výsledků
výzkumu a vývoje v inovativních
podnicích
1.1. Aplikace a sdílení výsledků
výzkumu a vývoje v inovativních
podnicích
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech

Opatření PRK

Aktivity RAP
hlavní

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
na vysokých školách za účelem
zajištění vysoké kvality výuky,
zlepšení přístupu znevýhodněných
skupin a zvýšení otevřenosti
vysokých škol.
Zvýšení účasti studentů se
specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin
a z etnických minorit na
vysokoškolském vzdělávání, a
snížení studijní neúspěšnosti
studentů
Zkvalitnění podmínek pro celoživotní
vzdělávání na vysokých školách
Zlepšení podmínek pro výuku
spojenou s výzkumem a pro rozvoj
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a
vývoje
Rozvoj systému strategického řízení a
hodnocení kvality ve vzdělávání
Zkvalitnění přípravy budoucích a
začínajících pedagogických
pracovníků
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné
přípravy včetně posílení jejich
relevance pro trh práce
Zvýšit zaměstnanost podpořených
osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných
Zvýšit zaměstnanost podpořených
mladých osob prostřednictvím
programu Záruky pro mládež
Snížit rozdíly v postavení žen a mužů
na trhu práce
Zvýšit odbornou úroveň znalostí,
dovedností a kompetencí pracovníků
a soulad kvalifikační úrovně pracovní
síly s požadavky trhu práce
Zvýšit adaptabilitu starších
pracovníků
Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce
Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních služeb, služeb pro rodiny a
děti a dalších navazujících služeb
podporujících sociální začleňování
Zvýšit dostupnost a efektivitu
zdravotních služeb a umožnit přesun
těžiště psychiatrické péče do
komunity
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce v tematických oblastech
OPZ
Optimalizovat procesy a postupy ve
veřejné správě zejména
prostřednictvím posílení strategického
řízení organizací, zvýšení kvality
jejich fungování a snížení
administrativní zátěže
Profesionalizovat veřejnou správu
zejména prostřednictvím znalostí a
dovedností jejích pracovníků, rozvoje
politik a strategií v oblasti lidských
zdrojů a implementace služebního
zákona

vazba na SRK/ PRK kraje
případně zpřesnění

Strategický cíl SRK

2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech

2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb
na základě skutečné poptávky

2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
2.2. Podpořit růst zaměstnanosti

2.2. Podpořit růst zaměstnanosti
2.2. Podpořit růst zaměstnanosti
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
2.2. Podpořit růst zaměstnanosti
2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb
na základě skutečné poptávky
2.2. Podpořit růst zaměstnanosti
2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb
na základě skutečné poptávky

2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických
služeb na základě potřeb a finančních
možností
2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb
na základě skutečné poptávky

2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb
na základě skutečné poptávky

2.5. Rozvoj efektivní veřejné správy

2.5. Rozvoj efektivní veřejné správy

Opatření PRK

Aktivity RAP
hlavní

Snížit množství vypouštěného
znečištění do povrchových i
podzemních vod z komunálních
zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství
Zajistit povodňovou ochranu v
intravilánu
Podpořit preventivní protipovodňová
opatření
Snížit emise z lokálního vytápění
domácností podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek
Snížit emise stacionárních zdrojů
podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek
Zlepšit systém sledování, hodnocení
a předpovídání vývoje kvality ovzduší
a souvisejících meteorologických
aspektů
Prevence vzniku odpadů
Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů
Rekultivovat staré skládky
Dokončit inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže
Snížit environmentální rizika a rozvíjet
systémy jejich řízení
Posílit biodiverzitu
Posílit přirozené funkce krajiny
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
Podpora bydlení

Podpora cestovního ruchu

Program obnovy a rozvoje venkova
Ostatní
Sportoviště, koupaliště

Multifunkční domy, kulturní zařízení

Místní komunikace

Veřejné prostranství, náměstí

Kanalizace a vodovody rekonstrukce, budování nových
Zahrady / hřiště u škol

Zasíťování rozvojových ploch v
obcích (malé průmyslové zóny)
Revitalizace hřbitovů

vazba na SRK/ PRK kraje
případně zpřesnění

Strategický cíl SRK

3.2 Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diverzifikaci činností na
venkově
3.2 Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diverzifikaci činností na
venkově
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí

3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí

3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
3.1. Zlepšit parametry životního
prostředí
2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb
na základě skutečné poptávky
4.1. Zvýšit konkurenceschopnost
Zlínského kraje jako destinace
cestovního ruchu
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově

Opatření PRK

Aktivity RAP
hlavní

Parkoviště

Podpora hasičů

Veřejná zeleň

Infrastruktura cestovního ruchu mimo
podmínky národního programu MMR
ZŠ, SŠ, ZUŠ - rekonstrukce
nesplňující podmínky IROP, vč.
školních kuchyní a jídelen
Modernizace a výstavba dětských
dopravních hřišť a multifunkčních
areálů k prevenci rizik
Stavební úpravy a vybavení
nemocnic nesplňující podmínky IROP,
ordinace lékařů na venkově

vazba na SRK/ PRK kraje
případně zpřesnění

Strategický cíl SRK

3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
4.1. Zvýšit konkurenceschopnost
Zlínského kraje jako destinace
cestovního ruchu
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost
pracovní síly v prostředí ekonomiky
založené na znalostech
3.2. Zatraktivnit život na venkově a
podporovat diversifikaci činností na
venkově
2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických
služeb na základě potřeb a finančních
možností

Opatření PRK

Financování RAP 2018-2019 - aktualizace ke dni 28. 8. 2017
financování ESIF
Aktivita RAP

Zvýšení regionální
mobility
prostřednictvím
modernizace a
rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury
navazující na síť
TEN-T
Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
Zvýšení
připravenosti k
řešení a řízení rizik
a katastrof
Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální
inkluzi
Vznik nových a
rozvoj existujících
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání
Rozvoj
infrastruktury pro
poskytování
zdravotních služeb
a péče o zdraví
Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a
celoživotní učení
Snížení
energetické
náročnosti v
sektoru bydlení
Zefektivnění
prezentace,
posílení ochrany a
rozvoje kulturního
dědictví
Zvyšování
efektivity a
transparentnosti
veřejné správy
prostřednictvím
rozvoje využití a
kvality systémů IKT
Podpora
pořizování a
uplatňování
dokumentů
územního rozvoje
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených
osob, zejména
starších,
nízkokvalifikovaný
ch a
znevýhodněných
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených
mladých osob
prostřednictvím
programu Záruky
pro mládež
Snížit rozdíly v
postavení žen a
mužů na trhu
práce
Zvýšit odbornou
úroveň znalostí,
dovedností a
kompetencí
pracovníků a
soulad kvalifikační
úrovně pracovní
síly s požadavky
trhu práce
Zvýšit adaptabilitu
starších
pracovníků

Případně zpřesnění
aktivity RAP

Operační
program/Program

Specifický cíl OP
/Opatření PRV

IROP

IROP 1.1

IROP

IROP 1.2

IROP

IROP 1.3

IROP

IROP 2.1

IROP

IROP 2.2

IROP

IROP 2.3

IROP

IROP 2.4

IROP

IROP 2.5

IROP

IROP 3.1

IROP

IROP 3.2

IROP

IROP 3.3

OPZ

OP Z 1.1.1.

OPZ

OP Z 1.1.2.

OPZ

OP Z 1.2.1.

OPZ

OP Z 1.3.1.

OPZ

OP Z 1.3.2.

mimo fondů ESI ano/ne

Aktivita SC

Zvýšení regionální
mobility
prostřednictvím
modernizace a
rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury
navazující na síť
TEN-T
Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy
Zvýšení
připravenosti k
řešení a řízení rizik
a katastrof
Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
vedoucí k sociální
inkluzi
Vznik nových a
rozvoj existujících
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání
Rozvoj
infrastruktury pro
poskytování
zdravotních služeb
a péče o zdraví
Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a
celoživotní učení
Snížení
energetické
náročnosti v
sektoru bydlení
Zefektivnění
prezentace,
posílení ochrany a
rozvoje kulturního
dědictví
Zvyšování
efektivity a
transparentnosti
veřejné správy
prostřednictvím
rozvoje využití a
kvality systémů IKT
Podpora
pořizování a
uplatňování
dokumentů
územního rozvoje
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených
osob, zejména
starších,
nízkokvalifikovaný
ch a
znevýhodněných
Zvýšit
zaměstnanost
podpořených
mladých osob
prostřednictvím
programu Záruky
pro mládež
Snížit rozdíly v
postavení žen a
mužů na trhu
práce
Zvýšit odbornou
úroveň znalostí,
dovedností a
kompetencí
pracovníků a
soulad kvalifikační
úrovně pracovní
síly s požadavky
trhu práce
Zvýšit adaptabilitu
starších
pracovníků

stát

kraj

obce

ostatní

financování ESIF
Aktivita RAP

Zvýšit
uplatnitelnost osob
ohrožených
sociálním
vyloučením nebo
sociálně
vyloučených ve
společnosti a na
trhu práce
Rozvoj sektoru
sociální ekonomiky
Zvýšit kvalitu a
udržitelnost
systému sociálních
služeb, služeb pro
rodiny a děti a
dalších
navazujících
služeb
podporujících
sociální
začleňování
Zvýšit dostupnost
a efektivitu
zdravotních služeb
a umožnit přesun
těžiště
psychiatrické péče
do komunity
Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do
řešení problémů
nezaměstnanosti a
sociálního
začleňování ve
venkovských
oblastech
Zvýšit kvalitu a
kvantitu využívání
sociálních inovací
a mezinárodní
spolupráce v
tematických
oblastech OPZ
Optimalizovat
procesy a postupy
ve veřejné správě
zejména
prostřednictvím
posílení
strategického
řízení organizací,
zvýšení kvality
jejich fungování a
snížení
administrativní
zátěže
Profesionalizovat
veřejnou správu
zejména
prostřednictvím
znalostí a
dovedností jejích
pracovníků,
rozvoje politik a
strategií v oblasti
lidských zdrojů a
implementace
služebního zákona
Zvýšit inovační
výkonnost podniků
Zvýšit intenzitu a
účinnost
spolupráce ve
výzkumu, vývoji a
inovacích
Zvýšit počet
nových
podnikatelských
záměrů
začínajících a
rozvojových
podniků
Zvýšit
internacionalizaci
malých a středních
podniků
Zvýšit využitelnost
infrastruktury pro
podnikání

Případně zpřesnění
aktivity RAP

Operační
program/Program

Specifický cíl OP
/Opatření PRV

OPZ

OP Z 2.1.1.

OPZ

OP Z 2.1.2.

OPZ

OP Z 2.2.1.

OPZ

OP Z 2.2.2.

OPZ

OP Z 2.3.1.

OPZ

OP Z 3.1.1.

OPZ

OP Z 4.1.1.

OPZ

OP Z 4.1.2.

OPPIK

OP PIK 1.1.

OPPIK

OP PIK 1.2.

OPPIK

OP PIK 2.1.

OPPIK

OP PIK 2.2.

OPPIK

OP PIK 2.3.

mimo fondů ESI ano/ne

Aktivita SC

Zvýšit
uplatnitelnost osob
ohrožených
sociálním
vyloučením nebo
sociálně
vyloučených ve
společnosti a na
trhu práce
Rozvoj sektoru
sociální ekonomiky
Zvýšit kvalitu a
udržitelnost
systému sociálních
služeb, služeb pro
rodiny a děti a
dalších
navazujících
služeb
podporujících
sociální
začleňování
Zvýšit dostupnost
a efektivitu
zdravotních služeb
a umožnit přesun
těžiště
psychiatrické péče
do komunity
Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do
řešení problémů
nezaměstnanosti a
sociálního
začleňování ve
venkovských
oblastech
Zvýšit kvalitu a
kvantitu využívání
sociálních inovací
a mezinárodní
spolupráce v
tematických
oblastech OPZ
Optimalizovat
procesy a postupy
ve veřejné správě
zejména
prostřednictvím
posílení
strategického
řízení organizací,
zvýšení kvality
jejich fungování a
snížení
administrativní
zátěže
Profesionalizovat
veřejnou správu
zejména
prostřednictvím
znalostí a
dovedností jejích
pracovníků,
rozvoje politik a
strategií v oblasti
lidských zdrojů a
implementace
služebního zákona
Zvýšit inovační
výkonnost podniků
Zvýšit intenzitu a
účinnost
spolupráce ve
výzkumu, vývoji a
inovacích
Zvýšit počet
nových
podnikatelských
záměrů
začínajících a
rozvojových
podniků
Zvýšit
internacionalizaci
malých a středních
podniků
Zvýšit využitelnost
infrastruktury pro
podnikání

stát

kraj

obce

ostatní

financování ESIF
Aktivita RAP

Zvýšit kapacitu pro
odborné
vzdělávání v MSP
Zvýšit
energetickou
účinnost
podnikatelského
sektoru
Uplatnit inovativní
nízkouhlíkové
technologie v
oblasti nakládání
energií a při
využívání
druhotných surovin
Zvýšení
mezinárodní
kvality výzkumu a
jeho výsledků
Budování kapacit
a posílení
dlouhodobé
spolupráce
výzkumných
organizací s
aplikační sférou
Zvýšení kvality
vzdělávání na
vysokých školách
a jeho relevance
pro potřeby trhu
práce
Zvýšení účasti
studentů se
specifickými
potřebami, ze
socio-ekonomicky
znevýhodněných
skupin a z
etnických minorit
na
vysokoškolském
vzdělávání, a
snížení studijní
neúspěšnosti
studentů
Zkvalitnění
podmínek pro
celoživotní
vzdělávání na
vysokých školách
Zlepšení podmínek
pro výuku
spojenou s
výzkumem a pro
rozvoj lidských
zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje
Zkvalitnění
vzdělávací
infrastruktury na
vysokých školách
za účelem zajištění
vysoké kvality
výuky, zlepšení
přístupu
znevýhodněných
skupin a zvýšení
otevřenosti
vysokých škol.
Rozvoj systému
strategického
řízení a hodnocení
kvality ve
vzdělávání
Zkvalitnění
přípravy
budoucích a
začínajících
pedagogických
pracovníků
Zvýšení kvality
vzdělávání a
odborné přípravy
včetně posílení
jejich relevance
pro trh práce

Případně zpřesnění
aktivity RAP

Operační
program/Program

Specifický cíl OP
/Opatření PRV

OPPIK

OP PIK 2.4.

OPPIK

OP PIK 3.2.

OPPIK

OP PIK 3.4.

OPVVV

OP VVV 1.1. (IP1)

OPVVV

OP VVV 1.2. (IP1)

OPVVV

OP VVV 2.1. (IP1)

OPVVV

OP VVV 2.2. (IP1)

OPVVV

OP VVV 2.3. (IP1)

OPVVV

OP VVV 2.5. (IP1)

OPVVV

OP VVV 2.1. (IP2)

OPVVV

OP VVV 3.3. (IP1)

OPVVV

OP VVV 3.4. (IP1)

OPVVV

OP VVV 3.5. (IP1)

mimo fondů ESI ano/ne

Aktivita SC

Zvýšit kapacitu pro
odborné
vzdělávání v MSP
Zvýšit
energetickou
účinnost
podnikatelského
sektoru
Uplatnit inovativní
nízkouhlíkové
technologie v
oblasti nakládání
energií a při
využívání
druhotných surovin
(IP1) Zvýšení
mezinárodní
kvality výzkumu a
jeho výsledků
(IP1) Budování
kapacit a posílení
dlouhodobé
spolupráce
výzkumných
organizací s
aplikační sférou
(IP1) Zvýšení
kvality vzdělávání
na vysokých
školách a jeho
relevance pro
potřeby trhu práce
(IP1) Zvýšení
účasti studentů se
specifickými
potřebami, ze
socio-ekonomicky
znevýhodněných
skupin a z
etnických minorit
na
vysokoškolském
vzdělávání, a
snížení studijní
neúspěšnosti
studentů
(IP1) Zkvalitnění
podmínek pro
celoživotní
vzdělávání na
vysokých školách
(IP1) Zlepšení
podmínek pro
výuku spojenou s
výzkumem a pro
rozvoj lidských
zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje
(IP2) Zkvalitnění
vzdělávací
infrastruktury na
vysokých školách
za účelem zajištění
vysoké kvality
výuky, zlepšení
přístupu
znevýhodněných
skupin a zvýšení
otevřenosti
vysokých škol.
(IP1) Rozvoj
systému
strategického
řízení a hodnocení
kvality ve
vzdělávání
(IP1) Zkvalitnění
přípravy
budoucích a
začínajících
pedagogických
pracovníků
(IP1) Zvýšení
kvality vzdělávání
a odborné přípravy
včetně posílení
jejich relevance
pro trh práce

stát

kraj

obce

ostatní

financování ESIF
Aktivita RAP

Snížit množství
vypouštěného
znečištění do
povrchových i
podzemních vod z
komunálních
zdrojů a vnos
znečišťujících látek
do povrchových a
podzemních vod
Zajistit dodávky
pitné vody v
odpovídající jakosti
a množství
Zajistit
povodňovou
ochranu v
intravilánu
Podpořit
preventivní
protipovodňová
opatření
Snížit emise z
lokálního vytápění
domácností
podílející se na
expozici
obyvatelstva
nadlimitním
koncentracím
znečišťujících látek
Snížit emise
stacionárních
zdrojů podílející se
na expozici
obyvatelstva
nadlimitním
koncentracím
znečišťujících látek
Zlepšit systém
sledování,
hodnocení a
předpovídání
vývoje kvality
ovzduší a
souvisejících
meteorologických
aspektů
Prevence vzniku
odpadů
Zvýšit podíl
materiálového a
energetického
využití odpadů
Rekultivovat staré
skládky
Dokončit
inventarizaci a
odstranit
ekologické zátěže
Snížit
environmentální
rizika a rozvíjet
systémy jejich
řízení
Posílit biodiverzitu
Posílit přirozené
funkce krajiny
Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech
Snížit energetickou
náročnost
veřejných budov a
zvýšit využití
obnovitelných
zdrojů energie
Vytvoření
podmínek pro
zvýšení využívání
veřejné hromadné
dopravy ve
městech v
elektrické trakci
Zlepšení řízení
dopravního
provozu a
zvyšování
bezpečnosti
dopravního
provozu
Podpora
cestovního ruchu

Případně zpřesnění
aktivity RAP

Operační
program/Program

Specifický cíl OP
/Opatření PRV

OPŽP

OP ŽP 1.1.

OPŽP

OP ŽP 1.2.

OPŽP

OP ŽP 1.3.

OPŽP

OP ŽP 1.4.

OPŽP

OP ŽP 2.1.

OPŽP

OP ŽP 2.2.

OPŽP

OP ŽP 2.3.

OPŽP

OP ŽP 3.1.

OPŽP

OP ŽP 3.2.

OPŽP

OP ŽP 3.3.

OPŽP

OP ŽP 3.4.

OPŽP

OP ŽP 3.5.

OPŽP

OP ŽP 4.2.

OPŽP

OP ŽP 4.3.

OPŽP

OP ŽP 4.4.

OPŽP

OP ŽP 5.1.

OPD

OP D 1.4.

OPD

OP D 2.3.

mimo fondů ESI ano/ne

Aktivita SC

stát

kraj

ano

ano

Snížit množství
vypouštěného
znečištění do
povrchových i
podzemních vod z
komunálních
zdrojů a vnos
znečišťujících látek
do povrchových a
podzemních vod
Zajistit dodávky
pitné vody v
odpovídající jakosti
a množství
Zajistit
povodňovou
ochranu v
intravilánu
Podpořit
preventivní
protipovodňová
opatření
Snížit emise z
lokálního vytápění
domácností
podílející se na
expozici
obyvatelstva
nadlimitním
koncentracím
znečišťujících látek
Snížit emise
stacionárních
zdrojů podílející se
na expozici
obyvatelstva
nadlimitním
koncentracím
znečišťujících látek
Zlepšit systém
sledování,
hodnocení a
předpovídání
vývoje kvality
ovzduší a
souvisejících
meteorologických
aspektů
Prevence vzniku
odpadů
Zvýšit podíl
materiálového a
energetického
využití odpadů
Rekultivovat staré
skládky
Dokončit
inventarizaci a
odstranit
ekologické zátěže
Snížit
environmentální
rizika a rozvíjet
systémy jejich
řízení
Posílit biodiverzitu
Posílit přirozené
funkce krajiny
Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech
Snížit energetickou
náročnost
veřejných budov a
zvýšit využití
obnovitelných
zdrojů energie
Vytvoření
podmínek pro
zvýšení využívání
veřejné hromadné
dopravy ve
městech v
elektrické trakci
Zlepšení řízení
dopravního
provozu a
zvyšování
bezpečnosti
dopravního
provozu

obce

ostatní

financování ESIF
Aktivita RAP

Podpora bydlení
Program obnovy a
rozvoje venkova
Ostatní
Sportoviště,
koupaliště
Multifunkční domy,
kulturní zařízení

Případně zpřesnění
aktivity RAP

Operační
program/Program

Specifický cíl OP
/Opatření PRV

mimo fondů ESI ano/ne

Aktivita SC

stát

kraj

ano
ano
ano

ano

Místní komunikace
ano
ZŠ, SŠ, ZUŠ rekonstrukce
nesplňující
podmínky IROP,
vč. školních
kuchyní a jídelen
Veřejné
prostranství,
náměstí
Infrastruktura
cestovního ruchu
mimo podmínky
národního
programu MMR
Kanalizace a
vodovody rekonstrukce,
budování nových

částečně

částečně

ano

částečně

ano
Zahrady / hřiště u
škol
Zasíťování
rozvojových ploch
v obcích (malé
průmyslové zóny)
Revitalizace
hřbitovů
Parkoviště
Podpora hasičů
Veřejná zeleň
Modernizace a
výstavba dětských
dopravních hřišť a
multifunkčních
areálů k prevenci
rizik

částečně
částečně

ano
ano

částečně
Stavební úpravy a
vybavení
nemocnic
nesplňující
podmínky IROP,
ordinace lékařů na
venkově

obce

ostatní

Příloha RAP č. 1 Seznam projektů financovatelných z IROP 1.1 a vazba na úseky splňující stanovená kritéria
programu – aktualizace ke dni 28. 8. 2017

Název projektu

Třída
silnice

Informace dle přílohy výzvy IROP 1.1
Číslo
Krajní bod úseku
Krajní bod úseku
silnice
UÚ č. 4 km 1,920
UÚ č. 4 km 2,169
487
UÚ č. 5 km 0,000
UÚ č. 5 km 1,421 +0,033

Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek

II

Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk, II. et.

II

495

UÚ č. 6 km 0,023

UÚ č. 6 km 2,902

Silnice III/05735: Vsetín, most ev.č.057351

III

5735

UÚ č. 1 km 0,021

UÚ č. 1 km 0,481

Silnice III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2

III

49016

UÚ č. 2 km 0,205

UÚ č. 2 km 0,659

Silnice II/490: Polichno - Uh.Brod, Újezdec

II

490

Silnice II/487: Hovězí, průjezdní úsek

II

487

Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov

II

498

UÚ č. 30 km 1,499
UÚ č. 26 km 0,000
UÚ č. 2 km 2,300
UÚ č. 3 km 0,000
UÚ č. 4 km 0,000
UÚ č. 2 km 4,890
UÚ č. 3 km 0,000

UÚ č. 30 km 2,460
UÚ č. 26 km 2,439
UÚ č. 2 km 2,950
UÚ č. 3 km 0,088
UÚ č. 4 km 0,806
UÚ č. 30 km 4,922
UÚ č. 3 km 1,850

Silnice II/150: Loukov, extravilán

II

150

UÚ č. 122 km 0,539

UÚ č. 122 km 1,509

UÚ č. 41 km 6,508

UÚ č. 41 km 8,301

UÚ č. 42 km 0,000

UÚ č. 42 km 1,872

Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

II

437

Silnice II/481: Velké Karlovice
Silnice II/437: Chvalčov - křiž. s MK
Rajnochovice

II

481

UÚ č. 3 km 9,636

UÚ č. 3 km 12,313

II

437

UÚ č. 34 km 3,544

UÚ č. 34 km 12,820

Silnice II/487: Nový Hrozenkov

II

487

Silnice II/150: Loukov, průtah

II

150

UÚ č. 9 km 2,297
UÚ č.10 km 0,000
UÚ č. 11 km 0,000
UÚ č. 122 km 1,650
UÚ č. 123 km 0,000

UÚ č. 9 km 2,652
UÚ č.10 km 0,884
UÚ č. 11 km 1,153
UÚ č. 122 km 2,901
UÚ č. 123 km 0,570

Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek

II

437

UÚ č. 41 km 0,614

UÚ č. 41 km 6,508

Silnice II/490: Zlín, propojení R49-I/49

II

490

Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké
Karlovice

II

481

Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

II

487

Silnice II/438, II/150: hr.kraje ZL/OL Bystřice p/H

II

438, 150

UÚ č. 23 km 0,091
UÚ č. 24 km 0,000
UÚ č. 1 km 0,000
UÚ č. 3 km 0,015
UÚ č. 3 km 6,769
UÚ č. 4 km 0,940
UÚ č. 9 km 0,000
UÚ č. 10 km 0,000
UÚ č. 11 km 0,000
UÚ č. 133 km 0,018

UÚ č. 23 km 0,634
UÚ č. 24 km 1,839
UÚ č. 1 km 0,300
UÚ č. 3 km 6,024
UÚ č. 3 km 9,670
UÚ č. 4 km 1,920
UÚ č. 9 km 1,055
UÚ č. 10 km 0,031
UÚ č. 11 km 4,287
UÚ č. 133 km 0,931

III

49018

UÚ č. 1 km 0,205

UÚ č. 1 km 1,917

II

494

UÚ č. 2 km 0,007

UÚ č. 2 km 4,957

Silnice II/494: Vlachovice-Vrbětice

II

494

Silnice II/494: Vrbětice-Slavičín

II

494

Silnice II/494: Bohuslavice nad Vláří

II

494

Silnice II/437: Bystřice p/H, ul. Lipnická

II

437

UÚ č. 2 km 4,957
UÚ č. 3 km 0,000
UÚ č. 3 km 1,299
UÚ č. 4 km 0,160
UÚ č. 3 km 2,900
UÚ č. 4 km 0,000
UÚ č. 36 km 5,104

UÚ č. 2 km 5,508
UÚ č. 3 km 1,299
UÚ č. 3 km 2,900
UÚ č. 4 km 4,169
UÚ č. 3 km 3,265
UÚ č. 4 km 0,160
UÚ č. 36 km 5,902

Silnice III/49018: Zlín, Vršava - Jižní
Svahy
Silnice II/494: Valašské KloboukyVlachovice

