
 
 

 

Podklady pro stanovení finančního plánu SCLLD a cílové hodnoty indikátorů 
 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
A15 Vybudování 
cyklostezek – pro 
cestovní ruch v 
podhorské části regionu 
a pro cestovní ruch a 
běžnou cyklodopravu v 
mírně zvlněné části 
regionu 
 

-rozvoj cyklodopravy !! 
-výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras a budování doprovodné 
infrastruktury včetně dopravního značení, odpočívadel, přejezdů pro cyklisty a 
přístřešků.  
- realizace doplňkové zeleně v okolí cyklokoridorů.  
- prokazatelné propojení s místy poskytování služeb rsp. pracovní příležitosti, školy  

Indikátory výstupu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) 

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km) 

B15 Nákup 
nízkoemisních vozidel 
pro přepravu osob   
 

-nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv 
jako je elektřina, CNG a další 
-splňujících normu EURO 6 pro přepravu osob, vozidla zohledňují specifické potřeby 
účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace. 
 

Indikátory výstupu Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu (vozidla) 

B17 Zlepšování 
bezpečnosti silničního 
provozu v obcích, 
vybavenosti 
dobrovolných hasičských 
sborů a jejich odborné a 
organizační 
akceschopnosti 

-bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, 
přizpůsobení komunikací pro nemot. dopravu osobám s omezenou pohyblivostí 
nebo orientací) 
-stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci (např. výstavba 
nových garážových prostor, pořízení elektrocentrály, pořízení specializované 
techniky pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních 
námraz (např. speciální dopravní prostředky, vybavení pro nouzové přežití) 
-pořízení specializované techniky určených pro výkon činností spojených s 
extrémním suchem (např. mobilní kontejnerová elektrocentrála, lesní hasící 
speciál). 

Indikátory výstupu Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (realizace) 

B52 Budování, 
modernizace a údržba 
turistické dopravní 
infrastruktury 
(cyklostezek, hipostezek, 
záchytných parkovišť, 
využívání cyklo- a 
skibusů) 

-výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras sloužících převážně k dopravě do 
zaměstnání, škol a za službami  
-budování doprovodné infrastruktury, zeleně a záchytných parkovišť 

Indikátory výstupu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) 

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km) 

Finanční plán  

 

 



 
 

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 A42 Podpora přestavby 
opuštěných a chátrajících 
objektů na objekty 
občanské vybavenosti 
(komunitní centra, 
sportoviště, domy pro 
seniory) 

-stavební úpravy nevyužívaných objektů či jsou v nevyhovujícím stavu na objekty, 
občanské vybavenosti. Bude možné realizovat zařízení pro poskytování komunitní 
péče 
-podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
-rovněž budou podporovány projekty realizující doplňkovou zeleň v okolí budov, 
hřiště či parky 

Indikátor výstupu Počet podpořených polyfunkčních center (zařízení) 

B13 Pořizování bytů pro 
sociální bydlení 

-pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení  
-pořízení nezbytného základního vybavení 
-doplňkově zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, 
hřiště a parky 

Indikátory výstupu Počet podpořených bytů pro sociální bydlení (bytové jednotky) 

B33 Stimulace rozvoje 
terénních sociálních služeb 
(resp. služeb v domácím 
prostředí), rozvoj 
komunitních center a 
respitní péče 

-nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, pro poskytování sociálních 
služeb 
- obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální 
práce s cílovými skupinami 
-vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením 
-podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. 

Indikátory výstupu Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci (zázemí) 

Počet podpořených polyfunkčních komunitních center (zařízení) 

B34 Podpora specifických 
zařízení a aktivit pro děti a 
seniory (vč. začlenění dětí 
ze společensky 
znevýhodněných rodin 
nebo práce seniorů) 

-výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní 
péče (pobytová zařízení, podpora pobytových sociálních služeb zaměřená např. na 
přestavby azylových domů,  
-rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi. 

Indikátory výstupu Počet podpořených polyfunkčních komunitních center (zařízení) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
B17 Zlepšování 
bezpečnosti silničního 
provozu v obcích, 
vybavenosti dobrovolných 
hasičských sborů a jejich 
odborné a organizační 
akceschopnosti   

- stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci (např. výstavba 
nových garážových prostor, pořízení elektrocentrály) 
- vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace, pořízení 
specializované techniky pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových 
srážek a masivních námraz (např. speciální dopravní prostředky, vybavení pro 
nouzové přežití) 
-pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon 
činností spojených s extrémním suchem (např. mobilní kontejnerová 
elektrocentrála, lesní hasící speciál). 

Indikátory výstupu Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS (sety)  

Finanční plán  

 
 
 
 



 
 

Specifický cíl  2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

B21 Výstavba, rozšíření, 
vybavení a fungování 
základních a mateřských 
škol vč. alternativních 
forem jako bytové školky 

-stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné 
kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti včetně úpravy 
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky) 
-podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a 
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám 
-stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků základních škol v 
klíčových kompetencích  
 

Indikátory výstupu Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby) 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení) 

B22 Vybavení dílen 
základních a středních 
škol pro podporu 
přírodovědných oborů a 
technických a řemeslných 
dovedností a další 
podpora polytechnického 
vzdělávání   

-stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v 
oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi 
-podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení pro děti se SVP 

Indikátory výstupu Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby) 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení) 

B23 Nákup a instalace 
vybavení pro zvýšení 
vnitřní a vnější technické a 
estetické hodnoty 
školských objektů 
(připojení k internetu, 
zeleň v okolí budov apod.)   

-zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity 
v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu 
-zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady. 

Indikátory výstupu Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

B25 Podpora zájmového a 
neformálního vzdělávání 
mládeže a celoživotního 
vzdělávání dospělých pro 
růst kompetencí občanů 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro 
účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 
klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání 

Indikátory výstupu Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby) 

 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení) 

C32 Tvorba podmínek 
odborných škol pro 
realizaci vzdělávání 
dospělých ve vazbě na 
vybrané profesní 
kvalifikace 

-stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro 
účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce 
- podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování 
kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce 
-další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené 
na zlepšení jejich přístupu na trh práce 

Indikátory výstupu Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby) 

 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení) 

Finanční plán  

 

 



 
 

Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a 
péče o zdraví 

B31 Zajištění dostupnosti 
základní lékařské péče v 
podhorské a horské části 
regionu a 
deinstitucionalizace 
psychiatrické péče v území 

-zvýšení kvality vysoce specializované péče, zvýšení kvality návazné péče – 
zlepšení systému funkční a udržitelné péče 
-deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic, pořízení vybavení mobilních týmů, 
zřizování nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní 
péče 
- doplňkové zeleň v okolí budov, aleje, hřiště a parky 

Indikátory výstupu Počet podpořených mobilních týmů (týmy) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
a přírodního dědictví 

B53 Obnova nemovitostí 
zapsaných v Ústředním 
seznamu kulturních 
památek ČR a dalších 
kulturních památek 

-revitalizace a zatraktivnění souboru národních kulturních památek (k 1. 1. 2014) a 
památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 
1. 2014 (Indikativní seznam NKP). 
(zámky Opočno a N. Město nad Metují, od 1. 10. 2014 kostel ve Slavoňově) 

Indikátory výstupu Počet revitalizovaných památkových objektů (objekty) 

 Počet revitalizací přírodního dědictví (revitalizace) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

C26 Podpora vzniku, 
vybavení a rozvoje 
sociálních podniků 

-výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků (nákup objektů, zařízení, 
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání) – vznik 
nového nebo rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku 

Indikátory výstupu Počet podniků pobírajících podporu (podniky) 

Počet nových podniků, které dostávají podporu (podniky) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 
rozvoje 

E11 Pořizování územních, 
regulačních, věcných a 
finančních plánů rozvoje 
obcí a měst, využívání 
inovativních finančních, 
administrativních a 
řídicích nástrojů 

-pořízení územních plánů, regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí, 
územních studií (zaměřených na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, 
veřejná prostranství a řešení krajiny) 

Indikátory výstupu Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií (dokumenty) 

Finanční plán  

 



 
 

Operační program Zaměstnanost (OP Zam) 

Specifický cíl 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících 
sociální začleňování 

B13 Pořizování bytů pro 
sociální bydlení 

-podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných 
a doprovodných služeb 
-podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů 
sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového 
vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví  

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

B33 Stimulace rozvoje 
terénních sociálních služeb 
(resp. služeb v domácím 
prostředí), rozvoj 
komunitních center a 
respitní péče 

-rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a 
nových typů péče, podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity 
zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám, zlepšit nebo obnovit 
jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí 
-podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními 
službami, službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími službami podporujícími 
sociální začleňování osob v jejich přirozeném prostředí 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

B34 Podpora specifických 
zařízení a aktivit pro děti a 
seniory (vč. začlenění dětí 
ze společensky 
znevýhodněných rodin 
nebo práce seniorů) 

-podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb  
-zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, podpora 
sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených 
- služby pro rodiny a děti a další služby obecného zájmu se zaměřením na zapojení 
těchto osob do ekonomického, sociálního a pracovního života společnosti. 

Indikátory výstupu  Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
B21 Výstavba, rozšíření, 
vybavení a fungování 
základních a mateřských 
škol vč. alternativních 
forem jako bytové školky 

-podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě 
finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských 
klubů, případně dalších typů 
-důraz na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší 
děti dle aktuální demografické situace 
-včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob 
poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti. 

B25 Podpora vzdělávání 
dospělých pro růst 
kompetencí občanů 

-tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, 
provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního 
učení 
-finanční podpora pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality 
do vzdělávacího procesu 

Indikátory výstupu Kapacita podpořených služeb (místa) 

C23 Podpora částečných 
prac. úvazků a flexibilních 
forem prac. zapojení osob 
všeho věku a kvalifikace 
(zkrácené úvazky, sdílená 
prac. místa, podporované 
stáže aj.) 

-podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek 
zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob 
znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, 
sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.) 
-podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně 
prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní 
příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže 



 
 

-podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje 
podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života – vzdělávání, osvěta a 
poradenství pro zaměstnavatele v této oblasti  
 

Indikátory výstupu 

 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace (projekty) 

C24 Podpora mimosezónní 
zaměstnanosti v horské 
oblasti a celoročního 
zaměstnávání osob 
(především žen) s nižší 
kvalifikací 

-podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě 
pohlaví a pro snížení segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů v odměňování 
žen a mužů 
-vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a 
mužů na trhu práce za účelem odstraňování genderových stereotypů a 
diskriminace na základě pohlaví 

Indikátory výstupu 

 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 
 

C31 Realizace rekvalifikací   
 

– podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo 
prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování 
-rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. 
čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí 
apod.) 
-tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy 
podnikových lektorů a instruktorů; tvorba a realizace vzdělávacích programů pro 
zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním 

Indikátory výstupu Celkový počet účastníků (účastníci) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky 
trhu práce 

B24 Podpora spolupráce 
škol a zaměstnavatelů při 
praktickém vyučování a 
stážích žáků 

-podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování 
kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce, 
podpora odborné praxe a stáží v podnicích 

Indikátory výstupu Kapacita podpořených služeb (místa) 

C31 Realizace rekvalifikací   
 

– podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo 
prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování 
-rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. 
čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí 
apod.) 
-tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy 
podnikových lektorů a instruktorů; tvorba a realizace vzdělávacích programů pro 
zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním  

Indikátory výstupu Celkový počet účastníků (účastníci) 

C32 Tvorba podmínek 
odborných škol pro 
realizaci vzdělávání 
dospělých ve vazbě na 
vybrané profesní 
kvalifikace 

-podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování 
kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce 
-další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené 
na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné 
činnosti 



 
 

Indikátory výstupu Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální a místní úrovni (projekty) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob 
 
 

B25 Podpora vzdělávání 
dospělých pro růst 
kompetencí občanů 

-tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, 
zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání 
-provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního 
učení 
-finanční podpora pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků 
kvality do vzdělávacího procesu 

Indikátory výstupu Kapacita podpořených služeb (místa) 

C23 Podpora částečných 
prac. úvazků a flexibilních 
forem prac. zapojení osob 
všeho věku a kvalifikace 
(zkrácené úvazky, sdílená 
prac. místa, podporované 
stáže aj.) 
 

-podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek 
zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob 
znevýhodněných na trhu práce, podpora aktivit k získání pracovních návyků a 
zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, 
krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže 

Indikátory výstupu 

 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace (projekty) 

C31 Realizace rekvalifikací   
 

– podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo 
prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování 
-rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. 
čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí 
apod.) 
-tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy 
podnikových lektorů a instruktorů; tvorba a realizace vzdělávacích programů pro 
zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním  

Indikátory výstupu Celkový počet účastníků (účastníci) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 1.4.2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 
B25 Podpora vzdělávání 
dospělých pro růst 
kompetencí občanů 

-tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání 
-provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního 
učení 
-finanční podpora pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků 
kvality do vzdělávacího procesu 

Indikátory výstupu Kapacita podpořených služeb (místa) 

Finanční plán  



 
 

 

Specifický cíl 2.2.2: Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti 
systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního 
stylu a prevence nemocí 

B31 Zajištění dostupnosti 
základní lékařské péče v 
podhorské a horské části 
regionu a 
deinstitucionalizace 
psychiatrické péče v území 

-podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti 
psychiatrické péče, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a 
terénních služeb a nových typů péče 
-aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity (tvorba a 
realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky 
poskytovatelů psychiatrické péče, vzdělávání pro osoby zapojené do procesu 
reformy psychiatrické péče). 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

Finanční plán  

 

 

 

 

 

Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech 

B25 Podpora vzdělávání 
dospělých pro růst 
kompetencí občanů 

-tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání 
-provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního 
učení 
-finanční podpora pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality 
do vzdělávacího procesu 

Indikátory výstupu Kapacita podpořených služeb (místa) 

B33 Stimulace rozvoje 
terénních sociálních služeb 
(resp. služeb v domácím 
prostředí), rozvoj 
komunitních center a 
respitní péče 

-rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a 
nových typů péče 
- podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc 
jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí 
-podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními 
službami, službami pro rodiny a děti 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

B34 Podpora specifických 
zařízení a aktivit pro děti a 
seniory (vč. začlenění dětí 
ze společensky 
znevýhodněných rodin 
nebo práce seniorů) 

-podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb 
-zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, podpora 
sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených 
-služby pro rodiny a děti a další služby obecného zájmu se zaměřením na zapojení 
těchto osob do ekonomického, sociálního a pracovního života společnosti 

Finanční plán  



 
 

Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

B33 Stimulace rozvoje 
terénních sociálních služeb 
(resp. služeb v domácím 
prostředí), rozvoj 
komunitních center a 
respitní péče 

-rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a 
nových typů péče 
-podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc 
jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí 
-podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními 
službami, službami pro rodiny a děti  

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 
B33 Stimulace rozvoje 
terénních sociálních služeb 
(resp. služeb v domácím 
prostředí), rozvoj 
komunitních center a 
respitní péče 

-rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a 
nových typů péče 
- podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc 
jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí 
-podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními 
službami, službami pro rodiny a děti 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace (projekty) 

C26 Podpora vzniku, 
vybavení a rozvoje 
sociálních podniků a 
uplatnění sociálních 
inovací 
 

-vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
-zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků 
(zapojení i soukromého sektoru) 
-aktivity vedoucí k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování 
-zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s 
podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku 
-podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně 
společensky odpovědného zadávání zakázek 
-zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech 
relevantních aktérů 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace (projekty) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

B34 Podpora specifických 
zařízení a aktivit pro děti a 
seniory (vč. začlenění dětí 
ze společensky 
znevýhodněných rodin 
nebo práce seniorů) 

-podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb -
zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu 
-podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených 
-služby pro rodiny a děti a další služby se zaměřením na zapojení těchto osob do 
ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti. 

Indikátory výstupu  Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 



 
 

C26 Podpora vzniku, 
vybavení a rozvoje 
sociálních podniků a 
uplatnění sociálních 
inovací 
 

-vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení 
systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i 
soukromého sektoru) 
-aktivity vedoucí k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování, zavedení 
vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, 
založením, provozem a marketingem sociálního podniku 
-podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně 
společensky odpovědného zadávání zakázek 
-zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech 
relevantních aktérů 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

Finanční plán  

 

 

Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech 

C22 Vznik nových nebo 
zachování dosavadních 
pracovních míst rozvojem 
vnitřního potenciálu 
regionu v oblasti místní 
ekonomiky, cestovního 
ruchu a zachování 
kulturního a přírodního 
bohatství   

-podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou 
skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, včetně podpory 
začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob 
znevýhodněných na trhu práce 
- podpora umístění na uvolněná pracovní místa – bude podporováno nejenom 
vytváření či vymezování nových pracovních míst, ale rovněž umisťování 
ohrožených skupin osob na ta místa, která budou na trhu práce uvolňována 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

C26 Podpora vzniku, 
vybavení a rozvoje 
sociálních podniků a 
uplatnění sociálních 
inovací 
 

-vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení 
systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i 
soukromého sektoru) 
-aktivity vedoucí k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování 
-zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou 
vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku 
-podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně 
společensky odpovědného zadávání zakázek 
-zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech 
relevantních aktérů. 
 

Indikátory výstupu Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace (projekty) 

C31 Realizace rekvalifikací   – podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo 
prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování 
-rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. 
čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí 
apod.) 
-tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy 
podnikových lektorů a instruktorů; tvorba a realizace vzdělávacích programů pro 
zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním 

Indikátory výstupu Celkový počet účastníků (účastníci) 



 
 

E21 Podpora 
mezisektorové spolupráce 
obcí, podniků a NNO vč. 
koordinace jejich projektů 
(s libovolnou tématikou) a 
lepší spolupráce 
zemědělců s obcemi a 
místními podnikateli  
 

-podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a 
soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám osob při 
uplatnění na trhu práce, a to i s využitím nových a netradičních metod 
podporujících zaměstnanost 
 

Indikátory výstupu Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. 
evaluačních), (dokumenty) 

Finanční plán  

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

 

 

 

 

Specifický cíl 6.4.2 Podpora agroturistiky  
B41 Přestavba a 
modernizace objektů pro 
kulturní a sportovní 
aktivity 

-stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury 
-jako doplňkové aktivity sportoviště a příslušné zázemí 

Indikátory výstupu Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

B51 Budování základní 
turistické infrastruktury 
(ubytovací a stravovací 
zařízení) 

-stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v 
rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 
- doplňující aktivity - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, 
nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, 
software 

Indikátory výstupu Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

C21 Podpora diverzifikace 
podnikatelských aktivit, 
vč. investic na založení 
nebo rozvoj 
nezemědělských činností 
zemědělských subjektů 
 

-stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost  
- doplňující aktivity (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání atd.) 
-stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně 
stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a 
příslušné zázemí)  
-doplňující aktivity (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup 
a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software). 
 

Indikátory výstupu Počet podpořených operací 

Finanční plán  



 
 

 

 

Specifický cíl 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 
C 11 Podpora vzniku 
nových malých podniků a 
živností (přednostně v 
tradičních řemeslných, 
stavebních a 
zpracovatelských oborech, 
zemědělství a cestovním 
ruchu)   

-stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
podnikatelskou činnost  
-doplňující aktivity - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání atd. 

Indikátory výstupu Počet podpořených operací 

 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

C 13 Rekonstrukce 
objektů a modernizace 
nezemědělských podniků 

-stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost  
-doplňující aktivity - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání atd. 

Indikátory výstupu Počet podpořených operací 

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

C21 Podpora diverzifikace 
podnikatelských aktivit, 
vč. investic na založení 
nebo rozvoj 
nezemědělských činností 
zemědělských subjektů 
 

-stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a 
dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost  
-doplňující aktivity - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání atd. 
-stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně 
stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a 
příslušné zázemí)  
-doplňující aktivity - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup 
a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software 
 

Indikátory výstupu Počet podpořených operací 

D16 Posílení vazeb 
zemědělství na 
zpracovatelský průmysl 
(zejména potravinářský) 
 

-hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování potravinářských produktů a 
jejich uvádění na trh (výstavba a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování potravinářských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků 
-investice související se skladováním 
-investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 
-investice související s uváděním potravinářských produktů na trh vč. marketingu, 
-investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 
 

Indikátory výstupu Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

Finanční plán  

Specifický cíl 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

C27 Propagace produktů a 
služeb místních podniků a 
podpora regionální značky 
původu a kvality „Orlické 
hory - originální produkt“ 

-podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů v rámci propagace značky 
„Orlické hory - originální produkt“. 

Indikátory výstupu Počet podpořených kooperačních činností 



 
 

 

 

Specifický cíl 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
D 12 Modernizace 
vybavení zemědělských 
podniků pro zlepšování 
výkonnosti a kvality a pro 
zvyšování přidané 
hodnoty produktů jejich 
zpracováním, inovacemi 
aj. 

-investice do zemědělských technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a 
školkařskou produkci 
-investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, hmotné a 
nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů - výstavba a 
rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení 
pro zpracování zemědělských produktů 
-investice související se skladováním 
-investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 
-rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. 

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků s investiční podporou (bez vícenásobného 
započítání) 

Počet podpořených podniků v rámci investic při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Počet podpořených podniků v rámci investic při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 
 

Finanční plán  

Specifický cíl 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
D11 Výstavba a 
rekonstrukce 
zemědělských objektů 
(např. skladů, hal, 
skladištních ploch atd.)   

-investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (ustájovací 
prostory a chovatelská zařízení, skladovací prostory atd.) 
-investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a 
školkařskou produkci (stavby pro skladování a sklizeň, výstavba a rekonstrukce 
nosných konstrukcí trvalých kultur vč. protikrupových systémů a sítí na ochranu 
proti ptactvu, skleníky, fóliovníky, kontejnerovny a další stavby) 
-investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském 
podniku   

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků s investiční podporou (bez vícenásobného 
započítání) 

D 12 Modernizace 
vybavení zemědělských 
podniků pro zlepšování 
výkonnosti a kvality a pro 
zvyšování přidané 
hodnoty produktů jejich 
zpracováním, inovacemi 
aj. 

-investice do zemědělských technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a 
školkařskou produkci 
-investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
-hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů - 
výstavba a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a 
zařízení pro zpracování zemědělských produktů 
-investice související se skladováním 
-investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů) 
-rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. 

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků s investiční podporou (bez vícenásobného 
započítání) 

Počet podpořených podniků v rámci investic při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Počet podpořených podniků v rámci investic při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 

Finanční plán  



 
 

D15 Směřování produkce 
zemědělských subjektů na 
místní trhy 
 

-investice související s uváděním zemědělských produktů na trh vč. marketingu 
(pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro finální úpravu, balení, značení výrobků 
atd.) 
-podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů 
-rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 
 

Indikátory výstupu Počet podniků podpořených v rámci investic do zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů (bez vícenásobného započítání) 

Počet podniků podpořených v rámci investic při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
D 12 Modernizace 
vybavení zemědělských 
podniků pro zlepšování 
výkonnosti a kvality a pro 
zvyšování přidané 
hodnoty produktů jejich 
zpracováním, inovacemi 
aj. 

-investice do zemědělských technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a 
školkařskou produkci 
-investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
-hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů 
(výstavba a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů 
a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, investice související se 
skladováním, investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů) 
- rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě 

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků s investiční podporou (bez vícenásobného 
započítání) 

Počet podpořených podniků v rámci investic při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Počet podpořených podniků v rámci investic při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě 

D 12 Modernizace 
vybavení zemědělských 
podniků pro zlepšování 
výkonnosti a kvality a pro 
zvyšování přidané 
hodnoty produktů jejich 
zpracováním, inovacemi 
aj. 

-investice do zemědělských technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a 
školkařskou produkci 
-investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
-hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů - 
výstavba a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch 
-pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů 
-investice související se skladováním 
-investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 
-rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. 

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků s investiční podporou (bez vícenásobného 
započítání) 

Počet podpořených podniků v rámci investic při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Počet podpořených podniků v rámci investic při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 



 
 

Finanční plán  

 

 

 

Specifický cíl 1.1.1 Vzdělávací akce 
D17 Odborné vzdělávání a 
získávání dovedností 
pracovníků v zemědělství 
a lesnictví, vzdělávání a 
výzkum pro podnikatele 
v zemědělství 

-vzdělávací projekty (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti zemědělství a 
lesnictví směřující ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství a 
lesnictví (např. získání min. zemědělské kvalifikace, dosažení odborné 
způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, absolvování 
inseminačních kurzů, bezpečnost potravin, hygiena provozů, kvalita potravin, 
související problematika životního prostředí a změny klimatu atd.) 
-informační akce v oblasti zemědělství a lesnictví (zejména poskytování informací 

Specifický cíl 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

D 12 Modernizace 
vybavení zemědělských 
podniků pro zlepšování 
výkonnosti a kvality a pro 
zvyšování přidané 
hodnoty produktů jejich 
zpracováním, inovacemi 
aj. 
 

-investice do zemědělských technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a 
školkařskou produkci 
-investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
-hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů - 
výstavba a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a 
zařízení pro zpracování zemědělských produktů 
-investice související se skladováním 
-investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 
-rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. 
 

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků s investiční podporou (bez vícenásobného 
započítání) 

Počet podpořených podniků v rámci investic při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Počet podpořených podniků v rámci investic při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 

D15 Směřování produkce 
zemědělských subjektů na 
místní trhy 
 

-investice související s uváděním zemědělských produktů na trh vč. marketingu 
(pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro finální úpravu, balení, značení výrobků 
atd.) 
- podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů 
-rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
 

Indikátory výstupu Počet podniků podpořených v rámci investic do zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů (bez vícenásobného započítání) 

Počet podniků podpořených v rámci investic při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Finanční plán  



 
 

a předávání zkušeností) 

Indikátory výstupu Počet účastníků vzdělávání (účastníci) 

Finanční plán  

 
 
 

 

Specifický cíl 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 
D22 Předcházení škodám 
v lesích a podpora obnovy 
lesů (v případech lesních 
požárů a přírodních 
katastrof) 

-výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 
-preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích (např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, 
zabezpečení břehů) 
-protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích (např. 
hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh) 
-umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách, ochrana 
založených porostů 
-odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich 
povodích 
-odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a 
hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech 

Indikátory výstupu Počet podpořených příjemců pro preventivní opatření (příjemci) 

D34 Podpora 
protierozních opatření 
 

-realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu 
klimatu 
-protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích (např. 
hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh). 
 

Indikátory výstupu Počet podpořených příjemců pro preventivní opatření (příjemci) 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
D22 Předcházení škodám 
v lesích a podpora obnovy 
lesů (v případech lesních 
požárů a přírodních 
katastrof) 

-výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 
-preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích 
- protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích 
- projektová dokumentace, odstraňování kalamitami poškozených lesních 

Specifický cíl 1.2.1 Informační akce 
D17 Odborné vzdělávání a 
získávání dovedností 
pracovníků v zemědělství 
a lesnictví, vzdělávání a 
výzkum pro podnikatele 
v zemědělství 

-vzdělávací projekty (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti zemědělství a 
lesnictví směřující ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství a 
lesnictví (např. získání min. zemědělské kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti 
pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, absolvování inseminačních kurzů, 
bezpečnost potravin, hygiena provozů, kvalita potravin, související problematika 
životního prostředí a změny klimatu atd.) 
-informační akce v oblasti zemědělství a lesnictví (zejména poskytování informací 
a předávání zkušeností) 

Indikátory výstupu Počet účastníků vzdělávání (účastníci) 

Finanční plán  



 
 

porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava ploch po kalamitních 
těžbách před zalesněním 
- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách, ochrana 
založených porostů, odstraňování škod způsobených povodněmi na malých 
vodních tocích a v jejich 
- odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a 
hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech. 

Indikátory výstupu Počet podpořených příjemců pro preventivní opatření (příjemci) 

Finanční plán  

 
 
 

 

Specifický cíl 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 
D22 Předcházení škodám 
v lesích a podpora obnovy 
lesů (v případech lesních 
požárů a přírodních 
katastrof) 

-výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 
-preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích 
- protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích 
- projektová dokumentace, odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů 
ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava ploch po kalamitních těžbách 
před zalesněním  
-umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách, ochrana 
založených porostů 
-odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich 
povodích 
- odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a 
hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech 

Indikátory výstupu Počet podpořených příjemců pro preventivní opatření (příjemci) 

Finanční plán  

Specifický cíl 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
D23 Investice do ochrany 
melioračních a 
zpevňujících dřevin, 
přeměna porostů 
náhradních dřevin a 
neproduktivní investice 
v lesích 

-podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od 
doby výsadby do stádia zajištění, opatření k posílení rekreační funkce lesa (např. 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků) 
- opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory) 
-opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků) 
-opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, 
stupně) 
-projektová dokumentace 
-snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za 
účelem obnovy 



 
 

 

Specifický cíl 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 
D23 Investice do ochrany 
melioračních a 
zpevňujících dřevin, 
přeměna porostů 
náhradních dřevin a 
neproduktivní investice 
v lesích 

-podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od 
doby výsadby do stádia zajištění, opatření k posílení rekreační funkce lesa (např. 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků) 
- opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory) 
-opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků) 
-opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, 
stupně) 
-projektová dokumentace 
-snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za 
účelem obnovy 
-příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně 
rozhrnování valů, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, 
ochrana založeného porostu. 

Indikátory výstupu Počet podpořených akcí/operací (investice zvyšující odolnost a hodnotu lesních 
ekosystémů 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 
D23 Investice do ochrany 
melioračních a 
zpevňujících dřevin, 
přeměna porostů 
náhradních dřevin a 
neproduktivní investice 
v lesích 

-podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od 
doby výsadby do stádia zajištění, opatření k posílení rekreační funkce lesa (např. 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků) 
- opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory) 
-opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků) 
-opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, 
stupně) 
-projektová dokumentace 

-příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně 
rozhrnování valů, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, 
ochrana založeného porostu. 

Indikátory výstupu Počet podpořených akcí/operací (investice zvyšující odolnost a hodnotu lesních 
ekosystémů 

Finanční plán  



 
 

-snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za 
účelem obnovy 
-příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně 
rozhrnování valů, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, 
ochrana založeného porostu. 

Indikátory výstupu Počet podpořených akcí/operací (investice zvyšující odolnost a hodnotu lesních 
ekosystémů 

Finanční plán  

 
 

 

Specifický cíl 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
D24 Investice do 
lesnických technologií a 
zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění 
na trh 

-stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 
včetně přibližování 
-stroje ke zpracování potěžebních zbytků 
-stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní 
školkařskou činnost, modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a 
technologické vybavení (zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie 
sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva). 

Indikátory výstupu Počet subjektů s podporou na investice do lesnické techniky a technologií 

Počet subjektů s podporou na investice do lesnických technologií pro 
zpracování/marketing lesnických produktů 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

D24 Investice do 
lesnických technologií a 
zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění 
na trh 

-stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 
včetně přibližování 
-stroje ke zpracování potěžebních zbytků 
-stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní 
školkařskou činnost 
-modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení 
(zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a 
impregnování masivního dřeva) 

Indikátory výstupu Počet subjektů s podporou na investice do lesnické techniky a technologií 

Počet subjektů s podporou na investice do lesnických technologií pro 
zpracování/marketing lesnických produktů 

Finanční plán  

Specifický cíl 4.3.2 Lesnická infrastruktura 
D25 Budování a údržba 
lesních cest (vč. 
zajišťování průjezdnosti) 

-investice související s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest vč. souvisejících 
objektů a technického vybavení 

Indikátory výstupu Počet subjektů s podporou pro lesnickou infrastrukturu 



 
 

 

Specifický cíl 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

E21 Podpora 
mezisektorové spolupráce 
obcí, podniků a NNO vč. 
koordinace jejich projektů 
(s libovolnou tématikou) a 
lepší spolupráce 
zemědělců s obcemi a 
místními podnikateli 

-podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného 
zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby potravin, 
energie a v průmyslových procesech 
-podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů, spolupráce obcí, 
podnikatelů a neziskových organizací 

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých 
dodavatelských řetězců/místních trhů 

Počet podpořených kooperačních činností při vývoji nových produktů, postupů, 
technologií v zemědělské prvovýrobě  

Finanční plán  

 
 

 

 

 

 

 

Finanční plán  

Specifický cíl 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném 
zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových 
procesech 

E21 Podpora 
mezisektorové spolupráce 
obcí, podniků a NNO vč. 
koordinace jejich projektů 
(s libovolnou tématikou) a 
lepší spolupráce 
zemědělců s obcemi a 
místními podnikateli 

-podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného 
zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby potravin, 
energie a v průmyslových procesech 
-podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů, spolupráce obcí, 
podnikatelů a neziskových organizací atd. 

Indikátory výstupu Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých 
dodavatelských řetězců/místních trhů 

Počet podpořených kooperačních činností při vývoji nových produktů, postupů, 
technologií v zemědělské prvovýrobě  

Finanční plán  



 
 

 

 

Specifický cíl 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 
E22 Spolupráce subjektů 
ze zemědělství, lesnictví a 
potravinářství 

-vývoj nových produktů, postupů a technologií, vývoj a využití inovací 
-spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných 
pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního 
ruchu 
-horizontální a vertikální spolupráce subjektů pro vznik krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů a propagační činnost v místních podmínkách 
-spolupráce dodavatelů a odběratelů (zpracovatelů) a zakládání výrobních a 
odbytových družstev (např. též společný prodej v místní prodejně, společný 
prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli tzv. 
bedýnkovým prodejem 
-společná organizace prodeje velkoodběratelům, jako jsou nemocnice a jídelny 
-horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v 
rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití při výrobě potravin a energie 
a v průmyslových procesech 

Indikátory výstupu Počet podpořených kooperačních činností při vývoji nových produktů, postupů, 
technologií v zemědělské prvovýrobě 

Počet podpořených kooperačních činností při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých 
dodavatelských řetězců/místních trhů 

Finanční plán  

 

Specifický cíl 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
E22 Spolupráce subjektů 
ze zemědělství, lesnictví a 
potravinářství 

-vývoj nových produktů, postupů a technologií, vývoj a využití inovací 
-spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných 
pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu 
-horizontální a vertikální spolupráce subjektů pro vznik krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů a propagační činnost v místních podmínkách 
-spolupráce dodavatelů a odběratelů (zpracovatelů) a zakládání výrobních a 
odbytových družstev (např. též společný prodej v místní prodejně, společný 
prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli tzv. 
bedýnkovým prodejem 
-společná organizace prodeje velkoodběratelům, jako jsou nemocnice a jídelny 
-horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v 
rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití při výrobě potravin a energie a 
v průmyslových procesech 

Indikátory výstupu Počet podpořených kooperačních činností při vývoji nových produktů, postupů, 
technologií v zemědělské prvovýrobě 

Počet podpořených kooperačních činností při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých 
dodavatelských řetězců/místních trhů 

Finanční plán  


