
 

Zápis z projednání podporovaných aktivit IROP 2  

pro SCLLD MAS Třešťsko 2021-2027  

pro obce z okolí městyse Dolní Cerekve 

konaného dne 11. 10. 2022 v Dolní Cerekvi od 16:00 hodin 

 

Program jednání: 

1. Uvítání 

2. Proces šetření absorpční kapacity území MAS Třešťsko pro IROP 2 

3. Přehled podporovaných aktivit 

4. Přehled potřeb území MAS Třešťsko 

5. Závěr a poděkování 

 

 

1. Uvítání 

Ing. Lucie Koumarová přivítala přítomné (viz Příloha č. 1 – Prezenční listina) na projednání možných 

podporovaných aktivit IROP 2 v rámci SCLLD MAS Třešťsko 2021 – 2027. Cílem setkání je zmapování 

současných potřeb území MAS Třešťsko tak, aby mohly být v co nejefektivnější podobě zpracovány do 

strategické části SCLLD – tzv. programového rámce IROP 2, který bude reflektovat vyhlašování výzev MAS 

v průběhu roku 2023 a následně dalších letech.  

 

2. Proces šetření absorpční kapacity území MAS Třešťsko pro IROP 2 

Ing. Koumarová informovala přítomné o předpokládané výši alokace IROP 2 (31,5 mil. Kč CZV)  

a o předpokládaném průběhu administrativních úkonů vedoucích k vyhlášeních prvních výzev SCLLD  

pro IROP 2. Na území MAS proběhne celkem 5 jednání focus group (FG), první pokrylo území Stonařovska, 

dnešní v Dolní Cerekvi a následně ve Větrném Jeníkově. Dále bude pokračovat projednání na území 

Mikroregionu Dušejovska a poslední setkání bude pro město Třešť a jeho okolí. Tímto způsobem dojde 

k pokrytí celého území MAS Třešťsko, kdy setkání je primárně věnováno zástupcům jednotlivých obcí. Časově 

se jednání prolínají s ustanovujícími zastupitelstvy po komunálních volbách a starostové mají možnost 

účastnit se jakéhokoli setkání bez ohledu na místní příslušnost.   

 

Cílem focus group a následného mailového šetření je nastavení programových rámců IROP 2 (podporovaných 

oblastí a k nim odpovídající finanční alokace – viz prezentace), které budou předloženy Rozhodovacímu 

orgánu MAS Třešťsko ke schválení na prosincovém jednání Fóra Strategického plánu LEADER. Následovat 

bude postup schvalování programového rámce IROP 2 a dále jednotlivých výzev ze strany ŘO. První výzvy 

IROP 2 pro území MAS Třešťska se budou pravděpodobně vyhlašovat v letních měsících roku 2023. 

Momentálně však není k dispozici konkrétní znění pravidel pro jednotlivé podporované oblasti, a tak je 

možné diskutovat pouze předběžné možnosti typových projektových záměrů.    

 

 



 

3. Přehled podporovaných aktivit 

Ing. Koumarová přiblížila jednotlivé kategorie podporovaných aktivit IROP 2 pro CLLD. U každé kategorie 

zmínila výčet potenciálních žadatelů a zároveň momentálně známé podmínky pro podání a realizaci projektu. 

Těmto podmínkám byla věnována intenzivní pozornost v rámci každého opatření (např. počty průjezdů, 

soulad s MAP, atd.), ovšem ze strany MAS není možné konzultovat konkrétní projektové záměry při absenci 

specifických pravidel. Bylo doporučeno projektové záměry konzultovat přes „konzultační servis CRR“, kdy 

pracovníci CRR jsou schopni odsouhlasit soulad připravovaného projektu s pravidly IROP 2, se kterými musí 

být plánované výzvy MAS v souladu. 

IROP 2 pro CLLD pokrývá následující typologii aktivit: 

• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

• Zelená infrastruktura veřejných prostranství měst a obcí 

• Podpora jednotek SDH kategorie jednotek požární ochrany II, III a V 

• Infrastruktura MŠ zařízení péče o děti typu dětské skupiny  

• Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol 

• Infrastruktura pro sociální služby 

• Revitalizace kulturních památek 

• Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 

• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

S ohledem na výši alokace je zřejmé, že MAS bude tento výčet zužovat a vyhlašovat jen několik preferovaných 

oblastí dle konkrétních potřeb svého území.  

 

4. Přehled potřeb území MAS Třešťsko 

Přítomným byly prezentovány jednotlivé aktivity a momentálně platné informace ve smyslu nastavených 

podmínek ze strany ŘO. Ty se mohou ještě drobně pozměnit, ale již se nepředpokládá změna podporovaných 

aktivit jako takových. Následně proběhla diskuze nad možnými projektovými záměry pro okolní obce městyse 

Dolní Cerekev, které jsou stručně shrnuty do níže uvedené tabulky. Záměry jsou ponechány v původním znění 

a konkrétněji se s nimi bude pracovat následně při finálním mailovém zjišťováním, využití konzultačního 

servisu IROP a při vydání závazné verze pravidel.   

Obec  Stručné shrnutí námětu projektu  Předpokl. 
náklady* 

Dolní Cerekev Chodníky, přibližně 3 lokality – různý stupeň rozpracovanosti - 

Kostelec Chodník podél stávající komunikace - 

Cejle Hřbitov – nově zřízení včetně sociálního zázemí - 

Dolní Cerekev Požární nádrž – otázka delšího časového horizontu - 

Kostelec Venkovní učebna pro ZŠ - 

*pokud jsou známé 

 

 

 



 

Po proběhnutí všech FG budou představitelé obcí prostřednictvím mailové komunikace osloveni, aby zaslali 

své projektové záměry v následující podobě – v jaké fázi projektové přípravy se nacházejí, výše výdajů, 

předpokládaná doba realizace atd. Touto cestou se budou moci vyjádřit i starostové, kteří se nemohli 

zúčastnit FG osobně.    

Z jednání FG a této sumarizace mailového sběru záměrů by mělo být jasnější, jaké aktivity budou vybrány do 

cíleného rozpracování pro finální podobu programového rámce IROP 2 a následné výzvy a budou schváleny 

jak ze strany MAS, tak ze strany ŘO IROP.  

 

5. Závěr a poděkování 

Ing. Koumarová poděkovala přítomným za jejich účast na projednání podporovaných aktivit a za jejich 

iniciativu při spoluvytváření programového rámce IROP 2 SCLLD MAS Třešťsko 2021 – 2027.  

 

V Dolní Cerekvi dne 11. 10. 2022 

Zapsala Ing. Zuzana Pátková  

 

 


