
 

1 

Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

 

Integrovaná strategie území Obecně 

prospěšné společnosti pro Český ráj  
 Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří 

 

2014 – 2020 

 

Příloha č. 1 – finanční plán 
 

 

 

 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

IČ: 259 88 417 

 

ÚNOR 2019 



 

2 

Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

Finanční plán je zpracován pro opatření financovaná prostřednictvím programových rámců 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 
a Programu rozvoje venkova (PRV). Níže jsou uvedeny alokace pro jednotlivé programové rámce i pro 
jednotlivá opatření / fiche v těchto programových rámcích. 

 

Tabulka č. 1: Alokace pro jednotlivé programové rámce  

Programový rámec Alokace (Kč) 

Integrovaný regionální operační program (IROP) – SC 4.1 55 564  000  

51 957 415 

Operační program Zaměstnanost (OPZ) – SC 2.3.1 16 146 000 

Program rozvoje venkova (PRV) – operace 19.2.1 23 291 979 

Program rozvoje venkova (PRV) – operace 19.3.1 1 111 321 

 

Tabulka č. 2: Alokace pro jednotlivá opatření / fiche v programových rámcích 

opatření / fiche alokace 

číslo název   

1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy  
10 000 000 Kč 
14 000 000 Kč 

1.2 Prevence rizik a katastrof 15 564 000 Kč 

1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 5 000 000 Kč 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 3 000 000 Kč 

1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
12 000 000 Kč 
14 393 415 Kč 

1.6 Záchrana kulturního dědictví 
10 000 000 Kč 

0 Kč 

CELKEM IROP 
55 564 000 Kč 
51 957 415 Kč 

2.1 Podpora sociálního začleňování 4 000 000 Kč 

2.2 Prorodinná opatření 7 000 000 Kč 

2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení 3 500 000 Kč 

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice  1 646 000 Kč 

CELKEM OPZ 16 146 000 Kč 

3.1 Investice do zemědělských podniků 7 000 000 Kč 

3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 4 000 000 Kč 

3.3 Investice do nezemědělských činností 11 500 000 Kč 

3.4 Neproduktivní investice v lesích  791 979 Kč 

CELKEM PRV  23 291 979 Kč 

3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER 1 111 321 Kč 
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Tabulka č. 30: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů strategie a opatření / fichí programových rámců 

specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, 
jakým způsobem 

byly hodnoty 
stanoveny 

Pro-
gram 

Priori-
tní 
osa 
OP / 

Priori-
ta 

Unie 

Investi-
ční 

priori-
ta OP/ 
Priori-

tní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

Kód NČI 
2014+ Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup / 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

(je-li ŘO 
vyžadován) 

1.1  1.5 IROP 4 9d 4.1 50000 
Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení zařízení výstup 0 30.9.2016 4 31.12.2023 1 

Předpoklad je 4 
(1 MŠ za 1,5 
mil.Kč, 2 ZŠ 
celkem za 9 
mil.Kč a 1 
zařízení 
neform.vzdělává
ní za 1,5 mil.Kč), 
průměrnou cenu 
MAS stanovila na 
základě 
průzkumu trhu a 
analýzy 
pořizovacích cen, 
z důvodu časové 
náročnosti 
přípravy a 
realizace 
projektů, 
aktuálního stavu 
přípravy a 
schváleného 
fin.plánu 
předpokládáme, 
že hotov do 
konce roku 2018 
bude pouze 1 
projekt, 
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vzhledem 
k omezené 
fin.alokaci bude 
možné podpořit 
jen některé 
z typů projektů 
uvedených 
v progr.rámci 

50001 

Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení osoby výstup 0 30.9.2016 100 31.12.2023 Ne 

Předpoklad je 
100 (20 MŠ, 60 
ZŠ, 20 
v zařízeních 
neform.vzd.), 
vzhledem 
k omezené 
fin.alokaci bude 
možné podpořit 
jen některé 
z typů projektů 
uvedených 
v progr.rámci 

50020 
Podíl tříletých dětí umístěných 
v předškolním zařízení % výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 Ne 

MAS převzala 
hodnoty 
z Programového 
dokumentu IROP 

50030 
Podíl osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém % výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 Ne 

MAS převzala 
hodnoty 
z Programového 
dokumentu IROP 

1.2 1.6 IROP 4 9d 4.1 90501 
Počet revitalizovaných 
památkových objektů objekty výstup 0 30.9.2016 10 31.12.2023 0 

1 památkový 
objekt 
v seznamu NKP, 
předpokládaná 
cena 7 mil.Kč 
stanovena na 
základě 
průzkumu trhu a 
analýzy 
pořizovacích cen, 
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z důvodu 
aktuálního stavu 
připravenosti 
projektového 
záměru a 
schváleného 
fin.plánu 
předpokládáme, 
že projekt 
nebude hotov do 
konce roku 2018; 
k 21.2.2019 byla 
cílová hodnota 
změněna z 1 na 
0, důvodem je 
nezájem všech 
potenciálních 
žadatelů z území 
žádat o dotaci 

91005 

Zvýšení očekávaného počtu 
návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních 
památek a atrakcí 

návštěvy 
/rok výstup 0 30.9.2016 3000 31.12.2023 Ne 

kvalifikovaný 
odhad, 
předpoklad 
zvýšení 
návštěvnosti o 1 
% u dotčené 
památky; 
k 21.2.2019 byla 
cílová hodnota 
změněna z 300 
na 0, důvodem je 
nezájem všech 
potenciálních 
žadatelů z území 
žádat o dotaci 

90703 

Počet nově zpřístupněných a 
zefektivněných podsbírek a 
fondů 

Podsbírky/ 
fondy výstup 0 30.9.2016 10 31.12.2023 Ne 

Počítá se se 
zpřístupněním 1 
sbírky krajského 
muzea, 
předpokládaná 
cena 3 mil.Kč 
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stanovena na 
základě 
průzkumu trhu a 
analýzy 
pořizovacích cen; 
k 21.2.2019 byla 
cílová hodnota 
změněna z 1 na 
0, důvodem je 
nezájem všech 
potenciálních 
žadatelů z území 
žádat o dotaci 

90710 

Podíl zpřístupněných a 
zefektivněných podsbírek a 
fondů % výsledek 670 31.12.2013 830 31.12.2023 Ne 

Zpřístupněny 
jsou 4 sbírky ze 
6, realizací 
projektu se 
zpřístupní 5; 
k 21.2.2019 byla 
počáteční i cílová 
hodnota 
změněna na 0, 
důvodem je 
nezájem všech 
potenciálních 
žadatelů z území 
žádat o dotaci. 

91010 

Počet návštěv kulturních 
památek a paměťových 
institucí zpřístupněných za 
vstupné 

návštěvy 
/rok výsledek 

26553793
0 31.12.2013 

27500000
0 31.12.2023 Ne 

MAS převzala 
hodnoty 
z Programového 
dokumentu 
IROP; 
k 21.2.2019 byla 
počáteční i cílová 
hodnota 
změněna na 0, 
důvodem je 
nezájem všech 
potenciálních 
žadatelů z území 
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žádat o dotaci 

1.3 1.3 IROP 4 9d 4.1 

55301 
Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení 

bytové 
jednotky výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 0 

1 byt, 
prům.náklady 1 
200 tis.Kč/1 byt, 
vyšší cena 
zjištěna 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 
a je způsobena 
rekonstrukcí 
podkroví domu, 
kde se soc.byt 
bude nacházet, 
z důvodu 
aktuálního stavu 
připravenosti 
projekt.záměru a 
schváleného 
fin.plánu 
předpokládáme, 
že byt nebude 
hotov do konce 
roku 2018 

55401 
Počet podpořených zázemí pro 
služby a sociální práci zázemí výstup 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne 

2 zázemí, 
prům.náklady 
1,5-2 mil.Kč, 
ceny zjištěny 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 
(součástí jsou i 
stavební práce 
související 
s adaptací 
objektů pro tyto 
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účely), 
odlehčovací 
služba – kapacita 
4, osobní 
asistence- 
kapacita 2, cílem 
je zřídit některá 
z chybějících a 
v území 
poptávaných 
zařízení a služeb 
(viz 
progr.rámec), 
omezená 
fin.alokace 
neumožňuje 
podpořit všechny 
typy zároveň 

55402 
Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb služby výstup 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne 

každé zázemí je 
pro 1 soc.službu, 
cílem je zřídit 
některá 
z chybějících a 
v území 
poptávaných 
zařízení a služeb 
(viz 
progr.rámec), 
omezená 
fin.alokace 
neumožňuje 
podpořit všechny 
typy zároveň 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů lůžka výsledek 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne 

vazba na ind. 
55301 (2 lůžka 
na soc.byt), 
sociální bydlení 
v území 
neexistuje, proto 
uvádíme výchozí 
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hodnotu 0 

55320 
Průměrný počet osob 
využívající sociální bydlení osoby /rok výsledek 0 30.9.2016 1,4 31.12.2023 Ne 

vazba na ind. 
55310, obložnost 
0,7 z MPSV, 
sociální bydlení 
v území 
neexistuje, proto 
uvádíme výchozí 
hodnotu 0 

67510 Kapacita služeb a sociální práce klienti výsledek 2 30.9.2016 8 31.12.2023 Ne 

Předpoklad je 
v obou zázemích 
dohromady 
navýšení 
okamžité 
kapacity o 6 
osob (4 
odlehčovací 
služba, 2 osobní 
asistence), 
výchozí hodnota 
je 2 – 
odlehčovací 
služba zde 
neexistuje a 
kapacita 
os.asistence je 2 

2.1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 30.9.2016 50 31.12.2023 Ne 

předpokládáme 
vznik 3 
soc.služeb (u 
každé 1 
pracovník na celý 
úvazek); 50 
účastníků 
využívajících 
soc.služby, 
počítáme 
prům.náklad 81 
tis.Kč/účastníka 
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soc.služby 

67001 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 30.9.2016 9 31.12.2023 Ne 

Předpokládá se 1 
soc.služba se 7 
místy a 2 
soc.služby vždy 
s 1 místem 
(každá 
s pracovníkem 
na plný úvazek, 1 
z nich bude 
terénní 
pracovník) 

67401 
Nové nebo inovované sociální 
služby týkající se bydlení služby výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

1 služba s 1 
pracovníkem na 
pol.úvazek  

67010 Využívání podpořených služeb osoby výsledek 0 30.9.2016 10 31.12.2023 Ne 

Předpokládáme 
účast 10 osob 
s bagatelní 
podporou 

67310 

Bývalí účastníci projektů, u 
nichž intervence formou 
sociální práce naplnila svůj účel osoby výsledek 0 30.9.2016 20 31.12.2023 Ne 

Na základě 
zkušeností 
poskytovatelů 
soc.služeb 
s úspěšností 
realizace 
podobných 
projektů v území 
lze předpokládat 
úspěšnost 
intervence na 
úrovni 40 %, 
proto 
předpokládáme 
cílovou hodnotu 
20 
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67315 

Bývalí účastníci projektů v 
oblasti sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila svůj účel osoby výsledek 0 30.9.2016 10 31.12.2023 Ne 

Na základě 
zkušeností 
poskytovatelů 
soc.služeb 
s úspěšností 
realizace 
podobných 
projektů v území 
lze předpokládat 
úspěšnost 
intervence na 
úrovni 40 % 
z těch, kteří 
budou mít 
uzavřenu 
smlouvu o 
poskytování 
soc.služeb, proto 
pokud 
předpokládáme, 
že smlouvu bude 
mít polovina 
účastníků z ind. 
60000, tedy 25, 
tak 
předpokládáme 
cílovou hodnotu 
10 

80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. 
evaluačních) dokumenty výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládá se 
zpracování 1 
dokumentu, 
který může mít 
formu evaluační 
zprávy, 
závěrečné 
zprávy, analýzy 
apod. 
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2.2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 50001 

Kapacita podpořených zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení osoby výstup 0 30.9.2016 50 31.12.2023 Ne 

3 zařízení 
s prům.kapacito
u 10 (1 dět.sk., 2 
zař. péče o děti 
mimo 
vyučování), 2 
příměstské 
tábory 
s min.kapacitou 
10, alokace je 7 
mil.Kč: z toho 
pro dět.sk. asi 
2,7 mil.Kč 
(náklady 6 
tis.Kč/dítě, pro 
10 dětí na 3 roky 
+ 500 tis.Kč na 
zřízení dět.sk.), 
pro příměstský 
tábor asi 1,1 
mil.Kč (2 
tis.Kč/dítě/týden
, 9 týdnů ročně 
po 3 roky, 20 
dětí), pro 
zařízení péče 
mimo vyuč. asi 
3,1 mil.Kč (13 
tis.Kč hrubý plat 
na pol.úvazek 
pro osobu 
hlídající děti + 
odvody (35 %), 
celkem 4 hlídající 
osoby na 20 dětí, 
po 3 roky mimo 
hl.prázdniny + 
náklady 1 mil.Kč 
na zřízení 2 
zařízení) 
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50100 
Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního věku zařízení výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládá se 
podpora 1 
dět.skupiny 

60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 30.9.2016 87 31.12.2023 Ne 

počet účastníků 
vychází z alokace 
7 mil.Kč  a 
průměrných 
nákladů 81 
tis.Kč/ účastníka 

50110 

Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti 
předškolního věku osoby výsledek 0 30.9.2016 17 31.12.2023 Ne 

Při kapacitě 
dět.skupiny 10 
dětí a zachování 
poměru mezi 
indikátory 60000 
a 50001 
(fluktuace počtu 
dětí) analogicky i 
u předšk.dětí 
vychází hodnota 
17 osob 

50120 

Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti ve věku do 
3 let osoby výsledek 0 30.9.2016 3 31.12.2023 Ne 

Lze 
předpokládat, že 
v dětské skupině 
budou z 10 dětí 
pouze 2 mladší 3 
let, tedy při 
fluktuaci počtu 
dětí bude 
hodnota 3 

62600 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti osoby výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

předpokládá se 
získání 
kvalifikace 1 
pečující osoby, 
která prošla 
v rámci realizace 
projektu 
vzděláváním  
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80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. 
evaluačních) dokumenty výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládá se 
zpracování 1 
dokumentu, 
který může mít 
formu evaluační 
zprávy, 
závěrečné 
zprávy, analýzy 
apod. 

1.4 3.5 PRV 6 6b 19.3.1 92501 Celkové veřejné výdaje EUR výstup 0 30.9.2016 41087 31.12.2023 Ne 

alokace 
stanovena MZe v 
EUR 

1.5 1.2 IROP 4 9d 4.1 

57001 
Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS sety výstup 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne 

2 velkokapacitní 
požární cisterny, 
odhadovaná 
cena 7,5-7,75 
mil.Kč zjištěna 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 

57520 

Počet exponovaných území s 
nedostatečnou připraveností 
složek IZS území výsledek 108 31.12.2014 48 31.12.2023 Ne 

MAS převzala 
hodnoty 
z Programového 
dokumentu IROP 

2.1 3.3 PRV 6 6b 19.2.1 

93701 
Počet podpořených podniků / 
příjemců podniky výstup 0 30.9.2016 10 31.12.2023 4 

mapování 
abs.kapacity, 
přihlédnutí k 
místním 
podmínkám 

94800 

Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) FTE výsledek 0 30.9.2016 2 31.12.2023 1 

mapování 
abs.kapacity, 
kvalifikovaný 
odhad z alokace 

2.3 1.4 IROP 4 9d 4.1 10000 
Počet podniků pobírajících 
podporu podniky výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 0 

1 nový podnik, 
z důvodu 
aktuálního stavu 
připravenosti 
projektového 
záměru a 
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schváleného 
fin.plánu 
předpokládáme, 
že projekt 
nebude hotov do 
konce roku 2018 

10102 
Počet podniků pobírajících 
granty podniky výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

totožné s ind. 
10000 

10105 
Počet nových podniků, které 
dostávají podporu podniky výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 1 nový podnik 

10300 

Soukromé investice 
odpovídající veřejné podpoře 
podniků (granty) EUR výstup 0 30.9.2016 5454 31.12.2023 Ne 

6 nových 
prac.míst 
s jednotk. 
náklady 500 
tis.Kč/1 místo, 
celkem 
3 000 000 Kč, 
z toho 5 % 
soukr.investice je 
150 tis.Kč, 
děleno kurzem 
27,50 Kč/EUR 

10400 
Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích FTE výstup 0 30.9.2016 6 31.12.2023 Ne 

předpoklad 
vzniku 6 
prac.míst v 1 
podniku, 
prům.náklady 
500 tis.Kč/ 1 
místo z důvodu 
zjištěné 
náročnosti 
podnikat.záměru 
– součástí je 
výstavba budovy 
a pořízení 
vybavení 
nezbytných pro 
provoz 
soc.podniku, 
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cena zjištěna na 
základě 
průzkumu trhu a 
analýzy 
pořizovacích cen 

10403 

Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích se 
zaměřením na znevýhodněné 
skupiny FTE výstup 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne 

Předpoklad 
vzniku 2 
prac.míst v 1 
podniku 

10411 
Míra nezaměstnanosti osob s 
nejnižším vzděláním % výsledek 28,5 31.12.2012 22 31.12.2023 Ne 

MAS převzala 
hodnoty 
z Programového 
dokumentu IROP 

2.3 OPZ PO 2 IP 3 2.3 

60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 30.9.2016 31 31.12.2023 Ne 

Předpoklad 
zaměstnání 1 
odb.pracovníka 
v projektu na 
prac.rehabilitaci, 
u 30 účastníků 
počítáme 
prům.náklad 81 
tis.Kč/účastníka 

62600 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti účastníci výsledek 0 30.9.2016 27 31.12.2023 Ne 

Na základě 
zkušeností ÚP 
s úspěšností 
podobných 
projektů v území 
lze 
předpokládat, že 
kvalifikaci 
úspěšně získá 90 
% účastníků, 
proto 
předpokládáme 
cílovou hodnotu 
27 

62700 

Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ osoby výsledek 0 30.9.2016 18 31.12.2023 Ne 

Na základě 
zkušeností ÚP 
s úspěšností 
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podobných 
projektů v území 
lze 
předpokládat, že 
zaměstnání do 4 
týdnů po 
ukončení účasti 
úspěšně získá 60 
% účastníků, 
proto 
předpokládáme 
cílovou hodnotu 
18 

62800 

Znevýhodnění účastníci, kteří 
po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání / odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ účastníci výsledek 0 30.9.2016 18 31.12.2023 Ne 

Na základě 
zkušeností ÚP 
s úspěšností 
podobných 
projektů v území 
lze 
předpokládat, že 
poměrně široce 
definované 
parametry 
indikátoru 
úspěšně naplní 
100 % účastníků, 
podíl 
znevýhodněných 
účastníků  
předpokládáme 
60 %, proto 
cílovou hodnotu 
předpokládáme 
18 

50105 
Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy práce podniky výstup 0 30.9.2016 4 31.12.2023 Ne 

Předpokládá se 
účast 4 
zaměstnanců, 
kteří podporují 
flexibilní formy 
práce 
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50130 
Počet osob pracujících v rámci 
flexibilních forem práce osoby výsledek 0 30.9.2016 7 31.12.2023 Ne 

V rámci 4 
zaměstnavatelů, 
kteří budou 
podporovat 
flexibilní formy 
práce se 
předpokládá 7 
osob, které 
budou 
zaměstnány 
v rámci 
flexibilních 
forem práce 

80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. 
evaluačních) dokumenty výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládá se 
zpracování 1 
dokumentu, 
který může mít 
formu evaluační 
zprávy, 
závěrečné 
zprávy, analýzy 
apod. 

2.4 OPZ PO 2 IP 3 2.3 

10213 
Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře organizace výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládáme 
vznik 1 nového 
podniku 

10212 
Počet podpořených již 
existujících sociálních podniků Organizace Výstup 0 21.2.2019 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládáme 
podporu 1 
stávajícího 
podniku 

60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne 

Indikátor vychází 
z alokace a 
obecných 
nákladů na 1 
osobu v oblasti 
sociálního 
podnikání, které 
činní cca 450 
tisíc 
Kč na 1 rok, 
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projekt 
předpokládáme 
na 2 roky  

10211 

Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, které 
fungují i po ukončení podpory organizace výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládáme, 
že vzniklý podnik 
bude fungovat i 
po ukončení 
podpory 

80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. 
evaluačních) dokumenty výstup 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Předpokládá se 
zpracování 1 
dokumentu, 
který může mít 
formu evaluační 
zprávy, 
závěrečné 
zprávy, analýzy 
apod. 

62600 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti osoby výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

předpokládá se 
získání 
kvalifikace 1 
osoby, která se 
účastnila 
projektu 

62800 

Znevýhodnění účastníci, kteří 
po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, jsou 
v procesu vzdělávání/odborné 
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci 
nebo jsou zaměstnaní, a to i 
OSVČ osoby výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 

Na základě 
zkušeností ÚP 
s úspěšností 
podobných 
projektů v území 
lze 
předpokládat, že 
poměrně široce 
definované 
parametry 
indikátoru 
úspěšně naplní 
100 % účastníků, 
podíl 
znevýhodněných 
účastníků  
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předpokládáme 
60 %, proto 
cílovou hodnotu 
předpokládáme 
1 

3.3 

3.1 PRV 6 6b 19.2.1 

93701 
Počet podpořených podniků / 
příjemců podniky výstup 0 30.9.2016 10 31.12.2023 5 

mapování 
abs.kapacity, 
přihlédnutí k 
místním 
podmínkám 

94800 

Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) FTE výsledek 0 30.9.2016 2 31.12.2023 1 

mapování 
abs.kapacity, 
kvalifikovaný 
odhad z alokace 

3.2 PRV 6 6b 19.2.1 

93701 
Počet podpořených podniků / 
příjemců podniky výstup 0 30.9.2016 2 31.12.2023 1 

mapování 
abs.kapacity, 
přihlédnutí k 
místním 
podmínkám 

94800 

Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) FTE výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 0 

mapování 
abs.kapacity, 
kvalifikovaný 
odhad z alokace 

3.4 3.4 PRV 6 6b 19.2.1 

92702 
Počet podpořených operací 
(akcí) akce výstup 0 30.9.2016 4 31.12.2023 2 

mapování 
abs.kapacity, 
přihlédnutí k 
místním 
podmínkám 

93001 Celková plocha (ha) ha výstup 0 30.9.2016 20 31.12.2023 10 

mapování 
abs.kapacity, 
přihlédnutí k 
místním 
podmínkám 

4.2 1.1 IROP 4 9d 4.1 74001 
Počet vytvořených parkovacích 
míst 

parkovací 
místa výstup 0 30.9.2016 5 31.12.2023 Ne 

Předpoklad je 5 
park.míst 
s cenou 65 
tis.Kč/1 místo 
v samostatném 
park.systému, 
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cena zjištěna 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 

75001 
Počet realizací vedoucích ke 
zvýšení bezpečnosti v dopravě realizace výstup 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne 

Předpoklad je 
vybudování 2 
chodníků 
s celk.délkou 
1150 m, náklady 
celkem 
5 200 000 Kč, tj. 
asi 4500 Kč/ 1 m 
chodníku, cena 
zjištěna 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 

76100 
Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras km výstup 0 30.9.2016 0,9 31.12.2023 Ne 

Předpoklad je 
vybudování 900 
m cyklostezky, 
náklady celkem 4 
400 000 Kč, tj. 
5 000 Kč/ 1 m, 
cena zjištěna 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 

76200 
Délka rekonstruovaných 
cyklostezek a cyklotras km výstup 0 30.9.2016 0,1 31.12.2023 Ne 

Předpoklad je 
rekonstrukce 0,1 
km cyklotrasy 
s náklady 400 
tis.Kč/ 1 km, 
cena zjištěna 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 
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76401 
Počet parkovacích míst pro 
jízdní kola 

parkovací 
místa výstup 0 30.9.2016 5 31.12.2023 Ne 

Předpoklad je 5 
míst pro kola na 
cyklostezce 
s náklady 5 
tis.Kč/ 1 místo, 
cena zjištěna 
průzkumem trhu 
a analýzou 
pořizovacích cen 

75120 

Podíl veřejné osobní dopravy 
na celkových výkonech v 
osobní dopravě % výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 Ne 

MAS převzala 
hodnoty 
z Programového 
dokumentu IROP 

76310 
Podíl cyklistiky na přepravních 
výkonech % výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 Ne 

MAS převzala 
hodnoty 
z Programového 
dokumentu IROP 
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