Vazba aktvity RAP 2019-2020 na SRR ČR
Vazba na SRR ČR

Aktivity RAP
Hlavní

Případně
zpřesnění

Opatření SRR ČR

Aktivita AP SRR

Deinstitucionalizace sociálních služeb za
účelem sociálního začleňování

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

Environmentální opatření nepodporovaná
z ESIF
Hasičská infrastruktura nepodporovaná z
ESIF
Infrastruktura pro podnikání
Infrastruktura pro sociální služby

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými
službami
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejnéch služeb
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejnéch služeb
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejnéch služeb
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými
službami
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejnéch služeb
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejnéch služeb
1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury, 2.1
Modernizace silniční infrastruktury

7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni

Modernizace sítě regionálních silnic

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury, 2.1
Modernizace silniční infrastruktury

1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury, 2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek, 4.2.2
Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky)

Modernizace vozového parku hasičů

7.1.3 Aktivity proti suchu

Neformální a celoživotní vzdělávání

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
1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí

Nízkoemisní vozidla

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území

4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území

Obnova železničních vozidel v regionální
dopravě
Podpora excelentní ho výzkumu
Podpora rozvoje agroturistiky

1.3 Podpora integrace dopravních systémů

1.3.3 Budování infastruktury pro nemotorovou dopravu

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
3.x Podpora integrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva
3.x Podpora integrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva
3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva

1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni

Investiční projekty MŠ
Investiční projekty SŠ
Investiční projekty ZŠ
Komunitní centra
Modernizace ostatních nemocnic
Modernizace regionálních nemocnic
Modernizace silnic nižších tříd a místních
komunikací

Modernizace, rozšíření a výstavba
hasičských zbrojnic
Monitoring kvality ovzduší v sídlech

Podpora sociální ekonomiky

Podpora sociálního podnikání

Podpora vzdělávání a poradenství pro
ženy na mateřské dovolené, podpora
podnikání žen

7.1.3 Aktivity proti suchu
1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče
4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče
1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury, 2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek, 4.2.2
Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky)

7.1.3 Aktivity proti suchu
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni
1.2.1 Zvyšování kvality výuky

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

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

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

Vazba na SRR ČR

Aktivity RAP
Hlavní
Podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin obyvatel
Poskytování poradenských služeb a
služeb pro začínající podniky
Pozemkové úpravy
Protierozní opatření a prevence sesuvů
Protipovodňová opatření
Rekonstrukce a příprava nových
inženýrských sítí nepodporovaných z ESIF
Rekultivace starých skládek
Revitalizace národních kulturních památek

Revitalizace ostatních památek

Revitalizace památek nepodporovaných z
ESIF
Revitalizace parků
Revitalizace vodních ploch v sídlech
Rozvoj cestovního ruchu
Rozvoj cyklostezek a podpora
cyklodopravy
Rozvoj systémů IKT v obecních úřadech
Rozvoj systémů IKT ve zdravotnictví
Rozvoj veřejné dopravy a záchytných
parkovišť
Služby seniorům nepodporované z ESIF
Snížení energetické náročnosti veřejných
budov
Snižování emisí z lokálního vytápění
Sociální bydlení
Spolupráce výzkumných organizací s
aplikační sférou
Sportovní infrastruktura a koupaliště

Stavební úpravy obecních budov
nepodporované z ESIF

Případně
zpřesnění

Opatření SRR ČR

Aktivita AP SRR

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva
4.3 Podpora inovací v podnikání

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

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku
přírodních pohrom
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější dostupnosti území

7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni

6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti
odpadového hospodářství
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
3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro
volnočasové aktivity
obyvatel a pro využití kulturního potenciálu
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
4.3 Podpora inovací v podnikání
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území

6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství

8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit
veřejné správy
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými
službami
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území

8.3.1 Metodická a koordinační podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejných služeb
6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve
vazbě na místní podmínky

4.1.3 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit sociálních služeb

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální
soudržnosti
1.1 Podpora transferu znalosti mezi výzkumným
a podnikatelským sektorem
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

4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků

7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni
7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě blízká řešení, včetně vymezení
území určených k řízeným rozlivům
4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury

3.2.4 Podpora kulturních památek

3.2.4 Podpora kulturních památek

3.2.4 Podpora kulturních památek

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
4.3.4 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál
4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky)

3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení s ohledem na demografické trendy a
aktuální i budoucí potřeby
4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území

6.3.2 podpora úspor energie ve vazbě na místní podmínky a krajinný potenciál, se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a
snížení emisí znečišťujících látek, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a úspory
energie včetně sektoru bydlení apod.
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni
3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné skupiny obyvatel podle specifických
místních podmínek
1.1.1 Podpora inovační infrastruktury
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití

3.2.3 Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity

Vazba na SRR ČR

Aktivity RAP
Hlavní
Strategické řízení výzkumu
Úprava chodníků, parkovišť a veřejných
prostranství
Územní plánování

Případně
zpřesnění

Opatření SRR ČR

Aktivita AP SRR

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury

1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách
1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí města
9.1.2 Podpora a koordinace strategického a územního plánování

Vybavení a technika pro Zdravotnickou
záchrannou službu Jihomoravského kraje

9.1 Posílení strategických a koncepčních
přístupů k místnímu
a regionálnímu rozvoji
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými
službami

Výstavba ČOV a kanalizací
Výstavba komunikací I. třídy mimo TEN-T

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území

Výstavba komunikací vyšších tříd
nepodporovaných z ESIF
Vytváření ÚSES

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území

6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury
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
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni

Vzdělávání na VŠ pro potřeby trhu práce
Začleňování ohrožených osob na trh práce

Zajištění zásobování pitnou vodou
Zateplování v sektoru bydlení

Zkvalitnění činnosti veřejné správy
Zkvalitnění nakládání s odpady v obcích
Zkvalitnění vzdělávání v odborných
předmětech
Zkvalitnění vzdělávání v klíčových
kompetencích
Zkvalitňování přírodního prostředí
Zlepšení vodního režimu v krajině,
revitalizace rybníků
Zvýšení kvality služeb péče v nemocnicích
Zvýšení kvality sociálních služeb
Zvyšování bezpečnosti v dopravě
Zvyšování retenčního potenciálu v povodí

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
3.x Podpora integrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva
6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů
6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve
vazbě na místní podmínky
8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit
veřejné správy
6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti
odpadového hospodářství
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými
službami
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými
službami
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana
a rozvoj krajinných hodnot
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejnéch služeb
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury
veřejnéch služeb
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území
7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku
přírodních pohrom

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

1.2.1 Zvyšování kvality výuky
3.x.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání

6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury
6.3.2. Podpora úspor energie ve vazbě na místní podmínky a krajinný potenciál, se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a
snížení emisí znečišťujících látek, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a úspory
energie včetně sektoru bydlení apod.
8.1.2 Strategické a procesní řízení
6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni
4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče
4.1.3 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit sociálních služeb
4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky)
7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě blízká řešení, včetně vymezení
území určených k řízeným rozlivům

