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Program
 Představení Integrovaného plánu rozvoje území

 Vymezené území IPRÚ
 Harmonogram procesu zpracování IPRÚ
 Struktura a zaměření IPRÚ pro Mladoboleslavsko

Představení IPRÚ Mladá Boleslav
 IPRÚ představuje jeden z nástrojů strukturální politiky EU
2014 - 2020
 Navazuje na IPRM s tím, že (1) posiluje provazby mezi OP a (2)
je zaměřen na větší území
 Území vymezeno dle spádovosti do centra a funkčních vazeb
 Projekty regionálního významu s dopadem na celé území
IPRÚ
 Předpokladem je zpracování a realizace integrované strategie
 Nástroje územní dimenze:
• ITI (7 velkých aglomerací v ČR)
• IPRÚ (6 středních aglomerací v ČR)
• CLLD (cca 160 MAS v ČR)

Vymezené území IPRÚ Mladá Boleslav

Harmonogram procesu zpracování IPRÚ
Aktivita

Termín

Analytická část IPRÚ

06 – 09/2014

Strategická část IPRÚ

08 – 11/2014
01 – 08/2015

Implementační část IPRÚ

08 – 11/2015

Finanční plán a indikátory

průběžně do 11/2015

Posouzení vlivu na životní prostředí

11/2015

Schválení IPRÚ v orgánech města Ml.
Boleslav

12/2015

Zpracování žádosti o podporu

1/2016

Předpokládané vyhlášení výzev IPRÚ

jaro/léto 2016

Proces zpracování IPRÚ
 Úzká spolupráce na přípravě IPRÚ s ostatními městy IPRÚ
 Pravidelná jednání s NOK, ŘO IROP a ŘO OP Z (individuální i
společně s městy IPRÚ)
 Expertní oponentní posudky MMR:
• 1. kolo - prosinec 2014

• 2. kolo - červenec – srpen 2015
 Jednání s dotčenými subjekty v území IPRÚ, jednání se
starosty obcí a poskytovateli sociálních služeb
 Proces posouzení vlivů na životní prostředí

Struktura a zaměření IPRÚ Mladá Boleslav
 Specifický cíl 1: Doprava
• Opatření 1.1: Veřejná doprava
• Opatření 1.2: Cyklistická doprava
 Specifický cíl 2: Kvalita života
• Opatření 2.1: Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb
• Opatření 2.2: Zvýšit zaměstnanost znevýhodněných osob
• Opatření 2.3: Zlepšit uplatnění sociálně vyloučených ve
společnosti
• Opatření 2.4: Školství a vzdělávání

 Finanční alokace pro IPRÚ Mladá Boleslav z IROP a OP Z
 Realizace IPRÚ nebrání podávání individuálních projektů

Specifický cíl 1: Veřejná doprava
Opatření 1.1: Veřejná doprava
Podporované aktivity:
• Nákup nízkoemisních vozidel MHD
• Modernizace stávajících a výstavba nových autobusových
zastávek včetně bezbariérových úprav a instalace informačního
systému pro cestující
• Výstavby nových a/nebo rekontrukce stávajících přestupních
terminálů ve veřejné dopravy
• Instalace informačního systému pro cestující na zastávkách i do
autobusů
• Výstavba systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R včetně
doplňující zeleně
Žadatelé: město Mladá Boleslav, města a obce na území IPRÚ, Dopravní
podnik Mladá Boleslav s.r.o.
Předpokládané celkové náklady: 258 mil. Kč (z toho dotace 220 mil. Kč)

Specifický cíl 1: Veřejná doprava
Opatření 1.2: Cyklistická doprava
Podporované aktivity:
• Výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek a cyklotras sloužících
alternativnímu způsobu dopravy včetně související infrastruktury
a doplňující zeleně
• Budování doprovodné infrastruktury pro cyklodopravu ve vazbě
na další systémy dopravy (např. cyklostojany, vodorovné a svislé
dopravní značení, B+R parkoviště)

• Odstraňování bodových závad v síti cyklostezek a cyklotras
Žadatelé: město Mladá Boleslav, města a obce na území IPRÚ
Předpokládané celkové náklady: 129 mil. Kč (z toho dotace 110 mil. Kč)

Specifický cíl 2: Kvalita života
Opatření 2.1: Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb
Podporované aktivity:
• Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro vznik
komunitních center, která budou sloužit členům komunity pro
realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit
s cílem zlepšit jejich sociální situaci
• Zřizování nových či rekonstrukce stávajících objektů pro
poskytování terénních, ambulantních a/nebo nízkokapacitních
pobytových sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené či
sociálním vyloučením ohrožené
• Adaptace bytů, bytových domů nebo nebytových prostor pro
potřeby sociálního bydlení včetně základního vybavení, zajišťující
prostorově nesegregované bydlení
Žadatelé: město Mladá Boleslav, města a obce na území IPRÚ,
příspěvkové organizace obcí, měst a Středočeského kraje, NNO
Předpokládané celkové náklady: 152 mil. Kč (z toho dotace 130 mil. Kč)

Specifický cíl 2: Kvalita života
Opatření 2.2: Zvýšit zaměstnanost znevýhodněných osob
Podporované aktivity:
• Poradenské a informační činnosti za účelem zprostředkování
vhodného zaměstnání

• Tvorba pracovních míst pro osoby sociálně vyloučené či
sociálním vyloučením ohrožené se zaměřením na zvyšování
přírodní hodnoty a atraktivity města
• Aktivity zaměřené na zlepšení uplatnění cizinců na trhu práce
Žadatelé: město Mladá Boleslav, města a obce na území IPRÚ, NNO
Předpokládané celkové náklady: 23 mil. Kč (z toho dotace 20 mil. Kč)

Specifický cíl 2: Kvalita života
Opatření 2.3: Zlepšit uplatnění sociálně vyloučených ve společnosti
Podporované aktivity:
• Odborné sociální poradenství pro ohrožené skupiny obyvatel a vznik programů
sociální prevence a sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených
• Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na
podporu rodičovských kompetencí
• Podpora sociálních služeb (terénní i ambulantní) – pilotní projekty nově vznikých
sociálních služeb včetně doplňkového vzdělávání pracovníků těchto sociálních
služeb apod.
• Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc
jednotlivcům, skupinám či komunitám
• Sociální bydlení pro občany bez domova a/nebo s lehkými formami mentálního
postižení

• Vznik a rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání pro ženy a osoby
pečující o jiné závislé osoby
• Podpora plánování sociální bytové politiky obcí
Žadatelé: město Mladá Boleslav, města a obce na území IPRÚ, NNO
Předpokládané celkové náklady: 94 mil. Kč (z toho dotace 80 mil. Kč)

Specifický cíl 2: Kvalita života
Opatření 2.4: Školství a vzdělávání
Podporované aktivity:
• Přizpůsobení kapacit pro předškolní a základní vzdělávání
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben,
laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a
technických oborů a pro výuku technických a řemeslných
dovedností
• Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj
klíčových kompetencí
• Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými
pomůckami, kompenzačními pomůckami a vybavením pro
vzdělávání žáků a studentů se SVP
• Rozvoj vnitřní konektivity škol v učebnách, laboratořích a dílnách
a připojení k internetu
Žadatelé: město Mladá Boleslav, města a obce na území IPRÚ
Předpokládané celkové náklady: 200 mil. Kč (z toho dotace 170 mil. Kč)

