Dodatek k SCLLD č. 1 - Úprava programového rámce IROP k 18.10.2017
Programový rámec IROP – Opatření IROP 2 2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III.stupně
Opatření IROP 3 2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry

Specifický cíl SCLLD
Název opatření

2.5 Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof
IROP 2

Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů

2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
Specifický cíl 4.1, SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Cílem opatření je adaptace na klimatickou změnu. Opatření do programového rámce bylo zařazeno na základě provedené analýzy území a
projednání možnosti podpory v rámci jednání pracovní skupiny starostů. Zařazení opatření vychází z analýzy problémů a potřeb viz analytická
část, kapitola 3.4 Analýza problémů a potřeb, část Bezpečnost a požární ochrana.
V souvislosti s probíhající klimatickou změnou, je třeba zajistit patřičné zázemí jednotek SDH II. a III. stupně, které jsou zařazeny do IZS. ORP
Ústí nad Labem a ORP Děčín, ve kterých leží území MAS, je na seznamu exponovaných území Přílohy 5 programového dokumentu. Cílem je
dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika zejména v důsledku změn klimatu, sesuvů
půdy, rozsáhlých požárů či mimořádných událostí, což je důležitý předpoklad pro rozvoj konkurenceschopnosti v území MAS.
Opatření vychází z dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie
ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období
2014-2020“.
Území MAS Labské skály se nachází v SO ORP Děčín, kde podle přílohy č. 5 PD platí tato rizika: sucho, sněhové srážky a masivní námrazy,
havárie nebezpečných látek. Další část území MAS se nachází na části SO ORP Ústí nad Labem, kde platí rizika (podle zmíněné přílohy 5 PD)
– sucho, sněhové srážky a masivní námrazy. Podporovány budou projekty modernizace v návaznosti na aktivitu – Zajištění adekvátní
odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
a) Stavební úpravy stanice základní složky IZS , (Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit
své úkoly v době mimořádné události). Projekty budou zaměřeny na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, přístavby, stavbu nového
objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií stanice základní složky IZS a úpravu vnějších prostor
b) snížení energetické závislosti na externím zásobování energiemi pro vytápění a světlo ve stanicích a zbrojnicích (nezávislé topení, ohřev
vody apod.),
c) náhradní zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanic a zbrojnic,
d) vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotek SDH obcí,
-

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů
kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

-

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií

Výsledky - indikátory

Specifický cíl SCLLD
Název opatření

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Kód indikátoru NČI2014+

Název indikátoru

57520

Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS

575 01
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.

2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
IROP 3

Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

-

2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry
Specifický cíl 4.1, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (pozn. současně vazba na OPZ)
Opatření SCLLD: 2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry (pozn. současně vazba na OPZ)
Zařazení opatření vychází z potřeb zjištěných z komunitních plánů (nebo z jejich přípravy) viz analytická část, kapitola 3.4 Analýza problémů
a potřeb, část Sociální oblast a část Zabránění tvorby vyloučených lokalit. Vzhledem k početnému zastoupení skupin osob ohrožených
sociálním vyloučením (cílové skupiny - sociálně slabé rodiny, senioři, nemocní, invalidé, etnika, ale i např. nízkopříjmové rodiny s malými
dětmi, kde je ztížená možnost nalézt vhodné zaměstnání) se jeví jako potřebné rozšíření stávajících sociálních služeb, jejich přiblížení
obyvatelům, rozšíření a vybudování nových terénních sociálních služeb apod.
Rovněž byla zjištěna potřeba po místech k setkávání, kde by byla uplatňována kombinace komunitních a veřejných služeb a současně
poskytována sociální služba např. ve formě sociálního poradenství, poradenství pro nezaměstnané k mezigeneračnímu setkávání apod. jsou
v území žádoucí.
Cílem opatření je boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě, vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi a snížení počtu osob
sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
Z tohoto opatření bude podporována:
1. infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb s vazbou na zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb,, konkrétně se
bude jednat o projekty se zaměřením na vybudování zázemí pro terénní a ambulantní služby( např. odborné sociální poradenství
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6-26 let podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb)
2. podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jedná
se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních
a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. V rámci záměrů by byla podporována
spolupráce různých aktérů, jako např. poskytovatelé sociálních služeb, aktivní veřejnost, místní spolky, obce, s cílem podpořit

začleňování ohrožených skupin obyvatelstva, ale také rozvoj dobrých mezilidských vztahů, prevenci kriminality a užívání drog.
V prostorách komunitního centra nebude poskytována sociální služba podle 108/2006.
-

Budování zázemí pro sociální služby, materiálně - technická základna pro ambulantní i terénní služby s vazbou na zákon 108/2006 Sb,
komunitní centra ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních
aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku, a kde bude i zázemí pro sociální práci bez vazby na
zákon 108/2006 Sb.

-

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje; organizace zřizované
nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

-

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

-

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Typy projektů

Příjemci podpory
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Výsledky - indikátory

Kód indikátoru NČI2014+
Název indikátoru
55401
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
67510
Kapacita služeb a sociální práce
554 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.

Ostatní opatření Programového rámce jsou beze změny

