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SPR obce Háj u Duchcova 2016 - 2026: Akční plán

AKČNÍ PLÁN - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ REALIZACE
OPATŘENÍ
STRATEGICKÝCH
A EVROPSKÝCH ZDROJŮ

CÍLŮ

Z

NÁRODNÍCH

Jeden z faktorů, který ovlivňuje určení priorit při realizaci Strategického plánu rozvoje obce, jsou
aktuální možnosti financování jednotlivých opatření strategických cílů. Do Akčního plánu
jsou pro potřeby vedení obce doplněny aktuální možnosti spolufinancování relevantních opatření
Strategického plánu rozvoje obce z národních či evropských zdrojů.

Legenda:
Realizace - odpovědné osoby podílející se na realizaci opatření.
Priorita - určení priority realizace opatření:


I. - nejvyšší priorita



II. - střední priorita



III. - nižší priorita

Připravenost - stav přípravy k zahájení realizaci opatření:


ANO - příprava zahájena, rozpracované podklady



NE - příprava nezahájena

Zdroje spolufinancování - možnosti spolufinancování realizace opatření z národních a evropských
zdrojů:


IROP - Integrovaný regionální operační program



MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR



MPSV ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR



OP PIK - Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost



OPZ - Operační program Zaměstnanost



OP ŽP - Operační program Životní prostředí
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Oblast 1 – Územní rozvoj a podpora bydlení
Cíl 1.1. Rozvoj a podpora bytového
hospodaření

Realizace

Potenciální zdroje financování

Priorita

Připravenost

I.

ANO

 MMR – „Programy podpory bydlení pro rok 2016“
Termín: 15. 1. 2016.
Plánovaná výzva: Bude ovlivněno dle stavu státního
rozpočtu. Další výzvu lze očekávat v prosinci 2017.
Témata:
− Podprogram Regenerace sídlišť: Dotace na regeneraci
veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu
nejméně 150 bytů.
− Podprogram Podporované byty (Pečovatelský byt,
Vstupní byt, Komunitní dům seniorů): Dotace na vznik
podporovaných bytů na území České republiky sloužících
k poskytování sociálního bydlení.
Opatření 1.1.1

Stálá péče
o dosavadní
bytový fond
v majetku obce

Obecní úřad Správa majetku

− Podprogram Bytové domy bez bariér: Dotace
na zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér
při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů
v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou
k tomu stavebně technické předpoklady.
 IROP – výzva č. 16 „Energetické úspory v bytových
domech“
Termín: 30. 11. 2016
Témata (např.):
− Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních
konstrukcí
tvořících
obálku
budovy
(zateplení
obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken
a dveří); instalace prvků stínění (pouze exteriérové
prvky); instalace systému nuceného větrání se zpětným
získáváním tepla.
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Cíl 1.1. Rozvoj a podpora bytového
hospodaření

Realizace

Potenciální zdroje financování

Priorita

Připravenost

II.

NE

III.

ANO

 OPŽP - výzva č. 19 „Energetické úspory“
Termín: 5. 4. 2016
Témata (např.):
− Zateplení obvodového pláště budovy, výměna a
renovace
(repase)
otvorových
výplní,
realizace
stavebních
opatření
majících
prokazatelně
vliv
na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality
vnitřního prostředí.
 OPŽP - výzva č. 20 „Energetické úspory“
Termín: 16. 10. 2016
Témata (např.):
− Vícenáklady na dosažení pasivního energetického
standardu v případě výstavby nových budov.
 IROP, Plánovaná výzva č. 65 „Zateplování - finanční
nástroj“
Termín: 12/2016 – 12/2017
Témata:
− Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna
nebo instalace nových zdrojů tepla.
 IROP – plánovaná výzva č. 29 - Sociální bydlení
Opatření 1.1.2

Výstavba
"startovacích" /
sociálních bytů

Opatření 1.1.3

Podpora výstavby
rodinných domů

Termín: 03/2016 – 07/2016
Obecní úřad Správa majetku

Developeři /
Soukromí stavebníci

Témata (např.):
− Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení.
nerelevantní
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Cíl 1.2. Využití prostoru bývalého
průmyslového areálu Kamenina Háj

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

 OP
PIK,
plánovaná
„Nemovitosti“

2.

výzva

-

Priorita

Připravenost

I.

NE

Program

Termín: 08/2016
Témata (např.):

Opatření 1.2.1

Řešení koncepce
využití prostoru
bývalého
průmyslového
areálu Kamenina
Háj

− Demolice a sanace nemovitostí / objektů.
Zatím není jasné, zda oprávněným žadatelem bude
obec. V předešlé výzvě oprávněnými žadateli – s.r.o., a.s.,
MP, MSP (pokud obec vlastní nějaký takový podnik, má
možnost žádat skrze něj).

Starosta / ZO /
Externí subjekty


IROP – výzva č. 48 komunitních center (SVL)

Rozvoj

infrastruktury

Termín: 05/2016 – 09/2016
Témata:
− Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní
úpravy komunitních center.
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Oblast 2 – Občanská vybavenost a kvalita života

Cíl 2.1. Podpora dostupnosti, kvality a
rozvoje veřejných služeb

Opatření 2.1.1

Podpora zajištění
zdravotnických
služeb

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

Priorita

Připravenost

II.

NE

I.

ANO

 IROP, Plánovaná výzva č. 54 „Komunitně vedený
místní rozvoj – služby vedoucí k sociální inkluzi, IZS,
zdravotnictví, regionální vzdělávání“
Termín: 07/2016 – 06/2023

Obec /
Externí subjekt

Témata:
− Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu.


IROP – plánovaná výzva č. 48 - Rozvoj infrastruktury
komunitních center (SVL)
Termín: 05/2016 – 09/2016
Témata:
− Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní
úpravy komunitních center.



Opatření 2.1.2

Rozvoj sociálních
služeb

IROP – plánovaná výzva č. 36 - Rozvoj sociálních
služeb (SVL)
Termín: 04/2016 – 10/2016

Obec /
Externí subjekt

Témata:
− Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro
sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby.
Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální služby.


OPZ – plánovaná výzva č. 64 - Podpora aktivit a
programů v rámci soc. začleňování (2. kolová výzva)
Termín: 10/2016 – 01/2017
Témata (např.):
− Resocializační
programy,
programy
pro
osoby
opouštějících zařízení pro výkon trestu odnětí svobody,
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Cíl 2.1. Podpora dostupnosti, kvality a
rozvoje veřejných služeb

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

Priorita

Připravenost

II.

ANO

I.

ANO

preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi
nebo závislé na návykových látkách, aktivity v oblasti
sociální politiky zaměřených na podporu sociálního
bydlení, programy, služby pro osoby s chronickým
duševním onemocněním apod.


OPZ – plánovaná výzva č. 63 - Podpora procesu
plánování sociálních služeb na obecní úrovni
Termín: 10/2016 – 01/2017
Témata (např.):
− Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
 IROP - výzva č. 15 „Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání pro SVL“
Termín: 22. 4. 2016
Témata:

patření 2.1.3

Opatření 2.1.4

Zajištění dostatečné
kapacity v
předškolním zařízení
a jeho vybavení

Obec /
Externí subjekt

Zajištění
udržitelnosti
poštovních služeb

Obec /
Externí subjekt

− Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové
infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury, včetně pořízení vybavení kmenových tříd,
prostory pro spánek dětí, společné prostory, zázemí pro
personál, šatny, toalety, jídelna apod.
− V rámci tzv. vedlejších výdajů úpravy venkovního
prostranství v areálu zařízení péče o děti do 3 let nebo
předškolního vzdělávání (přístupové cesty v areálu
zařízení, úprava a zřizování dětských hřišť, pítka,
parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např.
lavičky, herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební
povolení.


nelze hradit z dotací
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Cíl 2.2. Podpora kulturního vyžití a
spolkového života

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

Priorita

Připravenost

II.

ANO

 Ministerstvo pro místní rozvoj
 Co bylo podporováno:
 Podpora obnovy a rozvoje venkova
− Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
− Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci
− Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
− Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
− Podpora obnovy místních komunikací
 Podpora pro odstraňování bariér v budovách
Opatření 2.2.1

Rozšíření provozu a
služeb obecní
knihovny

 Euroklíč
Obec /
Externí subjekt

 Cestování dostupné všem
 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí –
dotační titul – územní plán
 Podpora bydlení
− Regenerace sídlišť
− Podporované byty
− Olovněné rozvody
− Bytové domy bez bariér
 Státní fond rozvoje bydlení
− Program výstavby – nájemní domy
− Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů
− Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového
fondu
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Cíl 2.2. Podpora kulturního vyžití a
spolkového života

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

Priorita

Připravenost

I.

ANO

 OPZ – výzva č. 26 „Koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám“
Termín: 31. 7. 2016
Témata (např.):
− Aktivizační, asistenční a motivační programy, které
přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci
sociálního vyloučení.
 OPZ – plánovaná výzva č. 64 - Podpora aktivit a
programů v rámci soc. začleňování (2. kolová výzva)
Termín: 10/2016 – 01/2017
Témata (např.):

Opatření 2.2.2

Podpora
komunitního a
spolkového života
(Sokolovna)

Obec /
Externí subjekt

− Resocializační
programy,
programy
pro
osoby
opouštějících zařízení pro výkon trestu odnětí svobody,
preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi
nebo závislé na návykových látkách, aktivity v oblasti
sociální politiky zaměřených na podporu sociálního
bydlení, programy, služby pro osoby s chronickým
duševním onemocněním apod.
 IROP – plánovaná výzva č. 36 - Rozvoj sociálních
služeb (SVL)
Termín: 04/2016 – 10/2016
Témata:
− Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro
sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby.
Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální služby.
 IROP – plánovaná výzva č. 48
infrastruktury komunitních center (SVL)

-

Rozvoj

Termín: 05/2016 – 09/2016
Témata:
− Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní
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Cíl 2.2. Podpora kulturního vyžití a
spolkového života

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

Priorita

Připravenost

I.

ANO

II.

NE

úpravy komunitních center.
 IROP – plánovaná výzva č. 36 - Rozvoj sociálních
služeb (SVL)
Termín: 04/2016 – 10/2016
Témata:
− Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy
pro sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní
služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální
služby.

Opatření 2.2.3

Podpora akcí a
projektů týkajících
se kulturního a
sportovního vyžití

Opatření 2.2.4

Podpora rozvoje
turismu

 MMR (viz výše)
Obec / Spolky obce
/ Občané / KSK
Obec /
Externí subjekt

 Ministerstvo kultury

 MMR (viz výše)
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Oblast 3 – Technická infrastruktura
Cíl 3.1. Rekonstrukce a údržba místních
komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování



Priorita

Připravenost

II.

NE

MMR – „Programy podpory bydlení pro rok 2016“
Termín: 15. 1. 2016
Plánovaná výzva: Odvisí od státního rozpočtu. Další
výzvu lze očekávat v prosinci 2017.
Témata:
− Podprogram Regenerace sídlišť: Dotace na regeneraci
veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu
nejméně 150 bytů.

Opatření 3.1.1

Obnova a rozšíření
pěších tras a
chodníků, cyklotras
/ cyklostezek

− Podprogram Podporované byty (Pečovatelský byt,
Vstupní byt, Komunitní dům seniorů): Dotace na vznik
podporovaných bytů na území České republiky sloužících
k poskytování sociálního bydlení.

Obec /
Externí subjekt

− Podprogram Bytové domy bez bariér: Dotace
na zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér
při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů
v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou
k tomu stavebně technické předpoklady.


IROP, Plánovaná
obslužnost“

výzva

č.

41/42

„Dopravní

Termín: 04/2016 – 12/2017
Témata:
− Výstavba
cyklostezek,
infrastruktury.

cyklotras

a

doprovodné
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Cíl 3.1. Rekonstrukce a údržba místních
komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení

Opatření 3.1.2

Opatření 3.1.3

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

„Dopravní

Obec /
Externí subjekt

Z EU fondů nebude podpořeno samostatně. Pouze v rámci
projektů financovaných z IROP např. na dobudování
chodníků, cyklostezek apod.

II.

NE

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

Priorita

Připravenost

III.

NE

Termín: 04/2016 – 12/2017
Témata:
− Výstavba a modernizace přestupních terminálů,
souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů
v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.


Opatření 3.2.1

41/42

ANO

Dobudování
veřejného osvětlení

Rekonstrukce
stávajících /
budování nových
parkovacích míst

č.

I.

Obec /
Externí subjekt

Cíl 3.2. Zvýšení počtu parkovacích míst

výzva

Připravenost

Rekonstrukce a
údržba místních
komunikací vč.
přechodů
(v souladu
s řešením
bezpečnosti
dopravy)



IROP, Plánovaná
obslužnost“

Priorita

IROP, Plánovaná výzva č. 41 „Dopravní obslužnost“
Termín: 04/2016 – 12/2017

Obec /
Externí subjekt

Témata:
− Výstavba a modernizace přestupních terminálů,
souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů
v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.
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Cíl 3.3. Řešení vodohospodářské
infrastruktury

Realizace

Potenciální zdroje spolufinancování

Priorita

Připravenost

 OPŽP – SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného odpadu
do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a
vnos znečisťujících látek do povrchových a podzemních vod

II.

ANO

II.

ANO

Opatření 3.3.1

Dokončení
kanalizačního řadu
(v 1/3 obce)

Obec /
Externí subjekt

Opatření 3.3.2

Realizace
preventivních
opatření na vodních
tocích

Obec /
Externí subjekt

 OPŽP – SC 3.2 – Podpořit preventivní protipovodňová
opatření
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