
1.2 POPIS INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU NAPŘÍČ PROGRAMOVÝMI RÁMCI 

Mezi jednotlivými opatřeními programových rámců (resp. fichemi PRV) je v zásadě umožněna věcná 
integrace, a to tím, že aktivity realizované prostřednictvím jednotlivých opatření na sebe mohou 
navazovat, a to i bez ohledu na další kroky podniknuté k integraci jednotlivých aktivit.  

V Programovém rámci IROPu je umožněna přímá návaznost investičních projektů v oblasti sociálních 
služeb a vzdělávání na projekty v oblasti dopravy, a to tím, že opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců 
mohou přispět ke zkvalitnění dopravní dostupnosti objektů, kde jsou realizovány projekty v rámci 
Opatření Programového rámce IROP A a IROP B. Integrujícím tématem napříč opatřeními 
Programového rámce IROP je budování bezbariérové infrastruktury, které je akcentované jak u 
investic v oblasti sociálních a návazných služeb, tak v oblasti vzdělávacích zařízení a dopravní 
infrastruktury.  

Velmi úzká je věcná provázanost mezi Programovým rámcem OP Z a Opatřením A Programového 
rámce IROP. V Programovém rámci IROP budou podpořeny investice do infrastruktury, jejíž následné 
využívání může být podpořeno prostřednictvím Programového rámce OPZ. To se týká především 
zařízení, resp. vybavení sociálních služeb (s podporou IROP), jejichž provoz může být následně 
podpořen prostřednictvím OP Z.  

Integrujícím prvkem fichí PRV bude důraz na konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělských 
podniků. Ta bude podporována jednak investicemi do samotných zemědělských podniků a jejich 
vybavení (Fiche PRV A) a do zemědělských produktů (Fiche PRV B), jednak diverzifikací činnosti 
zemědělských podniků (Fiche PRV C) a v neposlední řadě také pomocí podpory odbytu produktů 
místních zemědělských podniků na místních trzích (Fiche PRV D). Plánovaný projekt spolupráce MAS 
(Fiche PRV E) je zaměřený mj. na marketing cestovního ruchu v širším regionu či podporu odbytu 
regionálních produktů, což může přispět jednak k růstu počtu pracovních příležitostí pro osoby 
podpořené projekty Programového rámce OP Z, jednak k podpoře diverzifikace podnikání v 
zemědělství prostřednictvím agroturistiky (Fiche PRV C). 

Integrujícím prvkem opatření OPŽP je důraz na zvýšení environmentální stability krajiny. Ta bude 
podporována jednak realizací funkčních prvků ÚSES, které přispějí ke stabilizaci a posílení biodiverzity 
(OPŽP A), jednak realizací protierozních opatření, která přispějí k ochranně cenných půd a půdního 
edafonu (OPŽP B) a v neposlední řadě podporou zakládání a obnovy sídelní zeleně, což přispěje ke 
zvýšení environmentální stability sídelní krajiny. Všechna tato opatření zároveň přispějí ke zvýšení 
estetické hodnotnosti a rekreační atraktivity krajiny, což povede ke zvýšení turistické atraktivity 
krajiny a bude tvořit integrující prvek s přesahem do programového rámce PRV (podpora rozvoje 
agroturistiky v rámci opatření PRV C) i OP Z (podpora zaměstnanosti). 

Integrujícím prvkem napříč Programovými rámci je důraz na podporu zaměstnanosti. V Programovém 
rámci IROP je zaměstnanost nepřímo stimulovaná podporou rozvoje klíčových kompetencí v 
počátečním, celoživotním i neformálním vzdělávání (IROP B). V Programovém rámci OP Z je nepřímo 
podpořena zaměstnanost pečujících osob prostřednictvím podpory péče o děti a další závislé členy 
domácnosti. V Programovém rámci PRV jsou podporovány projekty ke zvýšení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti v zemědělství, důraz je přitom kladen právě na podporu vzniku nových pracovních 
míst. V Programovém rámci OPŽP je zaměstnanost nepřímo stimulovaná aktivitami vedoucími ke 
zvýšení rekreační atraktivity území.  



Právě problematika zaměstnanosti je akcentovaná také u principů pro preferenční kritéria. Ty 
povedou k upřednostňování projektů, které umožní začlenění co největšího počtu osob na trh práce 
(Programový rámec OP Z), resp. které povedou k vytvoření pracovních míst (Fiche PRV A, B a C). U 
infrastruktury dopravy (IROP C) budou preferovány projekty, které řeší infrastrukturu obsluhující 
objekty občanské vybavenosti, jež jsou potenciálními místy realizace projektů v rámci Opatření IROP 
A a IROP B.  

 

 


