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V této příloze je uveden přehled monitorovacích indikátorů využitých ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Tyto indikátory jsou převzaté z programů 

financovaných v rámci ESI fondů prostřednictvím CLLD, případně z jiných programů, které nejsou využity v rámci CLLD. Dále jsou využity indikátory z Národního 

číselníku indikátorů, případně i indikátory stanovené samotnou MAS. V následujících tabulkách uvádíme jejich přehled vč. jejich definice. 

 

Tabulka č. 1: Monitorovací indikátory převzaté z IROP 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

Indikátory výstupu 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

76100 Délka nově vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras (km) 

Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras. Cyklostezka je 

pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená 

dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou 

dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Naopak 

cyklotrasa není z hlediska zákona o pozemních komunikacích druh komunikace, 

ale jedná se o souvislé označení určité komunikace orientačním značením pro 

cyklisty. 

Specifický cíl 1.1  

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

76401 Počet parkovacích míst pro 

jízdní kola (parkovací místa) 

Jedná se o zařízení určená k parkování (krátkodobému, střednědobému a 

dlouhodobému) - např. Bike & Ride. Měrnou jednotkou jsou jednotlivá parkovací 

místa zajištěná např. formou stojanů. 

Specifický cíl 1.1  

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

75201 Počet nových nebo 

rekonstruovaných přestupních 

terminálů ve veřejné dopravě 

(terminály) 

Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné hromadné 

dopravy. 

Specifický cíl 1.1  

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

75001 Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti v dopravě 

(realizace) 

Počet realizací (akcí) investičního charakteru (např. stavebních, instalací ICT) 

v rámci projektů s tím, že jejich realizace povede ke zvýšení parametrů 

bezpečnosti např. veřejné, cyklistické a pěší dopravy a/nebo ke zlepšení 

informovanosti účastníků dopravy se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

apod. 

Specifický cíl 1.1  

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

55101 Počet podpořených 

polyfunkčních komunitních 

center (zařízení) 

Jedná se o podpořená veřejná víceúčelová zařízení, v nichž se setkávají členové 

komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních 

aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců i komunity jako celku. 

Specifický cíl 1.1  

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 
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Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována libovolná kombinace 

komunitních a veřejných služeb, včetně služeb zaměstnanosti, minimálně však 

základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se 

zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. 

Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat, jak vzájemné 

kontakty mezi příslušníky cílové skupiny, tak jejich kontakty s profesionály v 

sociální oblasti. 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů  

57501 Počet nových a 

modernizovaných objektů 

sloužících složkám IZS 

(objekty) 

Jedná se o počet nových a/nebo modernizovaných „objektů“ . Za nové a/nebo 

modernizované objekty jsou považovány takové objekty, které jsou nově 

vybudované a/nebo, u kterých došlo k vybudování některých jejich částí a/nebo 

jejich výcvikových či vzdělávacích pracovišť a/nebo prošly stavebně technickými 

úpravami či byly vybaveny technikou, technologiemi či věcnými prostředky.  

"Věcnými prostředky"  jsou míněny prostředky a vybavení k ochraně, záchraně a 

evakuaci osob a prostředky používané při činnosti jednotek složek IZS při 

záchranných a likvidačních pracích, při ochraně obyvatelstva a při zajištění 

veřejného pořádku. Jedná se o techniku, technologie a věcné prostředky k 

zajištění ochrany před nepříznivými dopady mimořádných událostí, aby základní 

složky IZS mohly plnit své úkoly i v podmínkách mimořádné události (např. 

opatření směřující k zajištění energetické soběstačnosti). Měrnou jednotkou je 

objekt. "Objektem" se rozumí  budova či komplex více budov, souvisejících 

prostor či vnějších nebo vnitřních prostor apod., který  prošel odpovídající 

modernizací či byl nově vybudován. "Výcvikovým a vzdělávacím pracovištěm" 

se rozumí např. simulátor, trenažer, polygon, včetně jeho vybavení a technologií, 

a zázemí pro jeho obsluhu a cvičící. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

57001 Počet nové techniky a věcných 

prostředků složek IZS (sety) 

Jedná se o počty nově pořízené techniky a věcných prostředků složek IZS v 

"exponovaných územích" s tím, že za "věcný prostředek" je považován 

prostředek a vybavení k ochraně, záchraně a evakuaci osob a prostředky 

používané při činnosti jednotek složek IZS při záchranných a likvidačních 

pracích, při ochraně obyvatelstva a při zajištění veřejného pořádku.   

"Exponovaná území s nedostatečnou připraveností složek IZS" jsou území se  

zvýšeným  či předpokládaným  výskytem  mimořádných  událostí  a  rizik  z  nich  

vyplývajících  nebo s kumulovanými  mimořádnými  událostmi  a  riziky  z nich 

vyplývajícími,  které  souvisejí s klimatickými  změnami,  antropogenními  a 

technologickými  riziky.  

Měrnou jednotkou je jeden "set", který bude prioritně vykazován jako jeden 

celek, ač se může skládat z více logicky navazujících kusů/věcí (např. vykazování 

speciální výstroje jako jeden ucelený set) včetně možnosti, že se v některých 

případech může přímo jednat o jednoprvkový "set", bez logické možnosti dalšího 

rozpadu (např. automobil, motorový člun apod.). 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 
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50001 Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení (osoby) 

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská 

nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo 

nové vybavení, dodávané projektem.  "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to 

znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou 

tyto budovy také využívat. 

Specifický cíl 2.2  

Vytvářet lepší podmínky pro počáteční 

vzdělávání a pro zájmové vzdělávání 

dospělých  

 

50000 Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení (zařízení) 

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 

561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) 

základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední 

odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká 

škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná 

vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením 

do daného operačního programu. 

Specifický cíl 2.2  

Vytvářet lepší podmínky pro počáteční 

vzdělávání a pro zájmové vzdělávání 

dospělých  

 

90501 Počet revitalizovaných 

památkových objektů (objekty) 

Jedná se o počet revitalizovaných (tzn. rekonstruovaných, renovovaných, 

zatraktivněných apod.) památkových objektů, které byly opraveny v rámci 

projektů s možností realizace opatření vedoucích k zefektivnění a ochraně 

mobiliárních fondů, které jsou součástí památkových objektů.  Památkovým 

objektem se rozumí takový objekt, který je uveden na: a) Seznamu národních 

kulturních památek, b) Indikativním seznamu národních kulturních památek, c) 

Seznamu světového dědictví UNESCO, d) Indikativním seznamu světového 

dědictví UNESCO. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

90601 Počet revitalizací přírodního 

dědictví (revitalizace) 

Jedná se o počet uskutečněných  revitalizací  (terénních úprav, rekonstrukcí, 

renovací apod.) v rámci zatraktivnění parků a zahrad u památek zapsaných na: a) 

Seznamu národních kulturních památek, b) Indikativním seznamu národních 

kulturních památek, c) Seznamu světového dědictví UNESCO, d) Indikativním 

seznamu světového dědictví UNESCO.   

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

90801 Počet realizací rozvoje 

infrastrukturních opatření 

(realizace) 

Jedná se o uskutečněné realizace (opatření) v rámci rozvoje infrastruktury (např. 

výstavba, modernizace, rekonstrukce, obnova) v návaznosti na zajištění aktivního, 

potažmo plnohodnotného využívání a zpřístupnění kulturního a přírodního 

dědictví, jeho zabezpečení včetně dalšího zatraktivnění apod. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

91005 Zvýšení očekávaného počtu 

návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních památek 

a atrakcí (návštěvy/rok) 

Odhad zvýšení počtu návštěv lokality v roce následujícím po roce ukončení 

projektu. Zahrnuje lokality, kde došlo k jejich podpoře za účelem zatraktivnění a 

podpory udržitelného turismu. Zahrnuje lokality s nebo bez předchozí turistické 

aktivity (např. Přírodní parky či objekty přebudovány na muzea). Jeden 

návštěvník může být započítáván vícekrát (v případě že učiní více návštěv), 

skupina návštěvníků je započítávána dle počtu jejich členů. Stanovení 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 
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očekávaného počtu návštěv může být založeno na počtu vydaných vstupenek. 

10000 Počet podniků pobírajících 

podporu (podniky) 

Počet podniků, které obdržely podporu ze strukturálních fondů. Podnik: 

organizace produkující produkty nebo služby k uspokojení potřeb trhu a za 

účelem dosažení zisku. Právní forma podniku může být různá (OSVČ, sdružení 

apod.) 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 
10105 Počet nových podniků, které 

dostávají podporu (podniky) 

Počet nově vytvořených firem finančně podpořených (včetně kooperujících firem 

- konzultace, poradenství, atd.) ze Strukturálních fondů. Nově vytvořená firma je 

firma, která neexistovala alesoň 3 roky před začátkem realizace projektu  (tzn. 

vznikla před méně než 3 roky před realizací projektu). Právní forma není 

specifikována (osoby samostatně výdělečně činné, obchodní partnerství, atd.). 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

10102 Počet podniků pobírajících 

granty (podniky) 

Počet podniků pobírajících granty. Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

10400 Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích 

(FTE) 

Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na plné úvazky. 

Vytvořenými pracovními místy jsou místa vytvořená v rámci projektu v souladu 

se stanovenými pravidly. Vytvořeným pracovním místem se rozumí: 

• pracovní místo u zaměstnavatele vytvořené v souvislosti s projektem, které 

představuje čistý nárůst pracovních míst, za předpokladu že je v projektu jasně 

zdůvodněno, jak bude projekt přínosný pro vytvoření pracovního místa. 

Počet vytvořených pracovních míst musí představovat čisté přírůstky pracovních 

míst v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců před datem podání 

žádosti. 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

10300 Soukromé investice 

odpovídající veřejné podpoře 

podniků (granty) (EUR) 

Celkový součet soukromých zdrojů (vlastních i cizích) příjemce, které byly 

použity pro realizaci projektu (ve vztahu k celkovým výdajům, tzn. způsobilým i 

nezpůsobilým). Použití soukromých zdrojů na způsobilé výdaje se započítává. 

(viz Společný ukazatel 2). Pokud se investice počítá i jako investice do V a V (viz 

Společné ukazatel 27) musí se započítat do všech příslušných ukazatelů. 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

10403 Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné 

skupiny (FTE) 

Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na plné úvazky. 

Vytvořenými pracovními místy jsou místa vytvořená v rámci projektu v souladu 

se stanovenými pravidly. Vytvořeným pracovním místem se rozumí: 

• pracovní místo u zaměstnavatele vytvořené v souvislosti s projektem, které 

představuje čistý nárůst pracovních míst, za předpokladu že je v projektu jasně 

zdůvodněno, jak bude projekt přínosný pro vytvoření pracovního místa. 

Počet vytvořených pracovních míst musí představovat čisté přírůstky pracovních 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 
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míst v podniku oproti průměru za posledních 12 měsíců před datem podání 

žádosti. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která vzniknou v rámci 

realizačního týmu projektu. Do plánované a dosažené hodnoty indikátoru se 

započítávají zaměstnanci z cílových skupin určených ve výzvě. 

90200 Počet územních plánů, 

regulačních plánů a územních 

studií (dokumenty) 

Jedná se o počet pořízených územních plánů, regulačních plánů z podnětu 

nenahrazujících územní rozhodnutí a územních studií (dle zákona o územním 

plánování a stavebním řádu - stavební zákon). Konkrétně se jedná o součet počtu 

pořízených: a) územních plánů, b) regulačních plánů z podnětu nenahrazujících 

územní rozhodnutí a c) územních studií. 

Specifický cíl 5.1  

Zdokonalovat služby veřejné správy v 

regionu a podporovat spolupráci obcí 

(DSO a účelová spojení obcí)  

 

55301 Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení (bytové 

jednotky) 

Byty určené pro sociální bydlení náleží do bytového fondu, který je pořízený 

(popř. provozovaný) s využitím podpory z veřejných prostředků. Sociální byty 

jsou přidělované na základě posouzení sociální situace uchazeče, nikoliv na 

základě tržních mechanismů. Hlavním cílem sociálního bydlení je zajištění 

kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení pro cílovou 

skupinu domácností. Systém sociálního bydlení by měl být dostupný dle 

lokálních podmínek (subsidiarita), měl by mít inkluzivní charakter a měl by být 

nízkoprahový. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

55401 Počet podpořených zázemí pro 

služby a sociální práci (zázemí) 

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci 

daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich 

rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud 

příslušné prostory nebudou pořizovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých 

zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena - 

tj. jsou poskytována na jiné adrese či jinak jasně vymezena. 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

Indikátory výsledku 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních 

výkonech (%) 

Podíl přepravních výkonů cyklistiky měřených v osobokilometrech - na - 

celkových dopravních výkonech osobní dopravy měřených v osobokilometrech. 

Výsledná hodnota musí být uváděna v %. 

Specifický cíl 1.1  

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

75120 Podíl veřejné osobní dopravy na 

celkových výkonech v osobní 

dopravě (%) 

Podíl veřejné osobní dopravy (hromadné dopravy), vyjádřené jako součet 

„silniční a železniční dopravy“ měřené v osobokilometrech - na - celkových 

výkonech v osobní (např. individuální) dopravě měřené v osobokilometrech. 

Výsledná hodnota musí být uvedena v %. 

Specifický cíl 1.1  

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 
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57520 Počet exponovaných území 

s nedostatečnou připraveností 

složek IZS (území) 

Jedná se o snížení počtu "exponovaných území s nedostatečnou připraveností 

složek IZS". Ke snížením počtu "exponovaných území" dojde prostřednictvím 

zajištění jejich připravenosti a odolnosti, které bude provedeno prostřednictvím 

posílení odolnosti staveb, kde jsou složky dislokovány či vybudováním nových 

dislokací složek IZS a/nebo zajištěním vybavenosti složek IZS technikou a 

věcnými prostředky. "Věcnými prostředky" jsou míněny prostředky a vybavení k 

ochraně, záchraně a evakuaci osob a prostředky používané při činnosti jednotek 

složek IZS při záchranných a likvidačních pracích, při ochraně obyvatelstva a při 

zajištění veřejného pořádku. 

"Exponovaná území s nedostatečnou připraveností složek IZS" jsou území, která 

nedosahují stanovených standardů, přičemž se jedná o území se zvýšeným či 

předpokládaným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících 

nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky z nich vyplývajícími, 

která souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými 

riziky. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných 

v předškolním zařízení (%) 

Počet tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení v daném školním roce - 

oproti - počtu tříletých dětí v populaci v %. 

Specifický cíl 2.2  

Vytvářet lepší podmínky pro počáteční 

vzdělávání a pro zájmové vzdělávání 

dospělých  

50030 Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací systém 

(%) 

Jedná se o podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém  - oproti - všem 

osobám z věkové skupiny 18 - 24 let vyjádřený v %. Pojem „předčasné 

ukončování školní docházky“ zahrnuje všechny formy ukončení vzdělávání a 

odborné přípravy před dokončením vyššího sekundárního (např. středoškolského) 

vzdělávání. 

Specifický cíl 2.2  

Vytvářet lepší podmínky pro počáteční 

vzdělávání a pro zájmové vzdělávání 

dospělých  

50120 Počet osob využívající zařízení 

péče o děti do 3 let (osoby) 

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení 

vybudovaná či provozovaná v rámci projektu.  "Uživatelé" jsou rodiče využívající 

zařízení pro děti do tří let, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné 

dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v 

předškolním zařízení umístěno, do práce. Indikátor je podřazený indikátoru Počet 

osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku. 

Specifický cíl 2.2  

Vytvářet lepší podmínky pro počáteční 

vzdělávání a pro zájmové vzdělávání 

dospělých 

91010 Počet návštěv kulturních 

památek a paměťových institucí 

zpřístupněných za vstupné 

(návštěvy/rok) 

Počet návštěv kulturních památek (např. hradů, zámků, sakrálních staveb apod.) a 

paměťových institucí, které jsou zpřístupněné za vstupné v rámci České republiky 

za období jednoho roku. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

10411 Míra nezaměstnanosti osob 

s nejnižším vzděláním (%) 

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním podle kategorizace ISCED 0-2. Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 
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profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

90210 Plocha území pokrytá územním 

plánem, regulačním plánem a 

územní studií (km
2
)   

Jedná se o plošnou výměru území v měrné jednotce km2 pokrytou alespoň 

(minimálně) jedním z pořízených dokumentů v podobě - a) územních plánů, b) 

regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní rozhodnutí, nebo c) 

územních studií. Plocha území pokrytá více typy dokumentů se do daného 

monitorovacího indikátoru započítává pouze jednou. 

Specifický cíl 5.1  

Zdokonalovat služby veřejné správy v 

regionu a podporovat spolupráci obcí 

(DSO a účelová spojení obcí)  

 

Zdroj: Integrovaný regionální operační program, Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.   

 

Tabulka č. 2: Monitorovací indikátory převzaté z OP Zaměstnanost 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Indikátory výstupu 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

67001 Kapacita podpořených služeb 

(místa) 

"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli 

obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. 

"Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální 

či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.  

Strategický cíl 2  

Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních 

veřejných a komerčních služeb pro 

obyvatele i návštěvníky, zvýšit stabilitu 

obyvatel a návštěvnost regionu  

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

60000 Celkový počet účastníků 

(osoby) 

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků 

implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu 

získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. 

Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na 

to, kolik podpor obdržela.  

Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové 

skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 

rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, 

odborné praxe apod.  

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory)  

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

62200 Počet projektů zaměřených na 

orgány veřejné správy a 

veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

(projekty) 

ESF podpora zvyšující možnosti a efektivnost veřejné správy a veřejných služeb. 

Veřejnou správou jsou myšleny orgány veřejné moci. Veřejné služby jsou služby 

poskytované či spravované státem, tj. např. sociální služby.  

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 
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CO23 Počet podporovaných  

mikropodniků, malých a 

středních podniků (včetně 

družstevních podniků a 

podniků sociální ekonomiky) 

(podniky) 

Jedná se o celkový počet podporovaných mikropodniků, malých a středních 

podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky, které dostaly 

finanční podporu z ESF.* 

Strategický cíl 3 

Podporovat podnikání, rozvíjet  

ekonomický potenciál regionu a zvyšovat 

zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel 

10213 Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře 

(organizace) 

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba 

založená dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které 

naplňují veřejně prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech a které 

splňují principy sociálního podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a 

environmentální a místní prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity 

prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další 

rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude 

definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky 

vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy.  

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

55102 Počet podpořených 

komunitních center 

Jedná se o počet podpořených zařízení, která splňují požadavky na komunitní 

centra.* 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří 

podporují flexibilní formy 

práce 

Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce:  

– práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou 

provozovnu,  

– zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující 

práci z domova s prací v zaměstnání o a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny), o b) 

flexibilní (20 hodin týdně),  

– stlačený pracovní týden (např. 20–40 hodin týdně ve 3–4 dnech v průběhu týdne),  

– sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další 

osobou),  

– práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s 

docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato 

forma doposud nebyla zavedena).  

Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce před 

zahájením projektu nevyužíval. 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

50001 Kapacita podpořených 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo 

vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové 

vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to 

znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 
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budovy také využívat. 

50100 Počet podpořených zařízení 

péče o děti předškolního věku 

Zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu podporovaném ESF. Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

Indikátory výsledku 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

67010 Využívání podpořených 

služeb (osoby) 

Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. 

"Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální 

či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá 

osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. 

Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch 

z investice ESF, ale prospěch nepřímý. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční 

podporu z ESF.  

Strategický cíl 2  

Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních 

veřejných a komerčních služeb pro 

obyvatele i návštěvníky, zvýšit stabilitu 

obyvatel a návštěvnost regionu 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

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) 

Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů:  

"účastnící žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán”, “účastnící 

žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba není 

zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti”, “migranti, lidé, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou 

Romové)”, “Zdravotně postižení”, “Jiné znevýhodněné osoby”, “Bezdomovci nebo 

osoby vyloučené z přístupu k bydlení”, “Lidé z venkovských oblastí”  

„Po ukončení své účasti“ znamená od započetí své účasti do doby jeden měsíc po 

jejím ukončení. „Hledají zaměstnání” je definováno dle indikátoru “Neaktivní 

účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti”. “Jsou v 

procesu vzdělávání/ odborné přípravy” je definováno dle in-dikátoru “Účastníci v 

procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti”. “Rozšiřují si 

kvalifikaci” je definováno dle indikátoru “Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 

ukončení své účasti”. “Jsou zaměstnaní, a to i OSVČ” je definováno dle indikátoru 

“Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti”  

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

Strategický cíl 3 

Podporovat podnikání, rozvíjet  

ekonomický potenciál regionu a zvyšovat 

zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel  

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 
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62600 Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti (osoby) 

Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikaci po ukončení účasti na 

ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního prověření 

znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem nastavených 

standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a 

potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. „Po 

ukončení své účasti“ znamená od započetí své účasti do doby jeden měsíc po jejím 

ukončení.  

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

67315 Bývalí účastníci projektů v 

oblasti sociálních služeb, u 

nichž služba naplnila svůj účel 

(osoby)  

 

Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, 

individuální plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě. 

Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů 

poskytované služby u klienta.  

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

62700 Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ (osoby)  

 

Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po 

ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení své účasti“ 

znamená od započetí své účasti do doby čtyř týdnů po jejím ukončení. tzn. do 

indikátoru jsou započítáváni i účastníci, kteří získali zaměstnání i v průběhu 

projektu. Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. 

(Případně k nejbližším datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). 

Definice tohoto indikátoru je stejná jako pro indikátor "zaměstnaní účastníci po 

ukončení své účasti, včetně OSVČ" v NČI s tím rozdílem, že tento indikátor 

umožňuje sběr dat pro delší období (po ukončení účasti v projektu (0m) a následně 

každých šest měsíců až do 3 let po ukončení účasti).  

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

62900 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců 

po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ (osoby)  

 

Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou 6 

měsíců po ukončení své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na 

trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k 

nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).  

 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

63100 Účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ (osoby)  

 

Nad 54 let - definováno stejně jako indikátor “nad 54 let” „zaměstnaní do 6 měsíců 

po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle indikátoru „Účastníci 

zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“. Postavení na trhu 

práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k 

nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).  

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

63200 Znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti včetně 

OSVČ (osoby)  

Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů  

- “účastnící žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán”  

- “účastnící žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti”  

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 
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 - “migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně  

marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)”  

- “Zdravotně postižení”  

- “Jiné znevýhodněné osoby”  

- “Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení”  

- “Lidé z venkovských oblastí”  

„zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle 

indikátoru „Účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ“ . Postavení na trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na 

projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP 

dostupné informace).  

lepší pracovní uplatnění v regionu 

67310 Bývalí účastníci projektů, u 

nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj 

účel 

Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen 

individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. 

Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů 

intervencí sociální práce zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální 

situace. Indikátor je nadřazený indikátoru „Bývalí účastníci projektů v oblasti 

sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel“. 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

50130 Počet osob pracujících v rámci 

flexibilních forem práce 
Osoba pracující na jednu z těchto forem práce:  

– práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou 

provozovnu,  

– zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující 

práci z domova s prací v zaměstnání o a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny), b) 

flexibilní (20 hodin týdně),  

– stlačený pracovní týden (např. 20–40 hodin týdně ve 3–4 dnech v průběhu týdne),  

– sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další 

osobou),  

– práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s 

docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato 

forma doposud nebyla zavedena).  

Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, 

neaktivní, nebo měla nižší úvazek. 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 

10211 Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře, které 

fungují i po ukončení podpory 

Indikátor je výsledkový, neboť fungování sociálního podniku i po ukončení 

podpory naznačuje, že se mu podařilo dosáhnout soběstačnosti a zároveň stále 

vykonává svůj společensky prospěšný účel, což je smysl intervence. Sociálním 

podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená 

dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně 

prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy 

sociálního podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a 

místní prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající 

Specifický cíl 3.2  

Napomáhat vzniku nových pracovních 

míst a udržení výroby a služeb a zajišťovat 

profesní vzdělávání obyvatel pro jejich 

lepší pracovní uplatnění v regionu 
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společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj 

sociálního podniku (TESSEA 2011:14–16). V jednotlivých výzvách bude 

definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky 

vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy. "Vzniklých díky podpoře" 

znamená, že subjekt, který získal podporu (dotaci nebo služby ze strany 

podpořených podpůrných institucí), neprovozoval podpořenou činnost sociálního 

podniku v jakkoli srovnatelném rozsahu před tím, než dotaci získal. "Fungují i po 

ukončení podpory" znamená, že sociální podnik pokračuje ve své činnosti rok po 

ukončení podpory ve srovnatelném rozsahu, jako na konci podpory. 

"Srovnatelnost" v rozsahu bude dodefinována v evaluace, v rámci které se budou 

sledovat její hodnoty. Indikátor je zamýšlen primárně pro sledování efektů podpory 

u sociálních podniků obecných, u kterých se, na rozdíl od těch integračních, nedají 

tak dobře použít indikátory na úrovni jednotlivců. 

50110 Počet osob využívajících 

zařízení péče o děti 

předškolního věku 

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. 

zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu.  

"Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti předškolního věku, které mají z 

umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, 

která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

50120 Počet osob využívajících 

zařízení péče o děti ve věku do 

3 let 

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení 

vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. "Uživatelé" jsou rodiče využívající 

zařízení pro děti do 3 let, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě 

je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním 

zařízení umístěno, do práce. 

Specifický cíl 2.3  

Zajistit základní a návazné zdravotní a 

sociální služby v obcích a regionu (vč. 

služeb péče o děti a o seniory) 

Zdroj: Operační program Zaměstnanost, Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.   

* jedné se o interpretaci výkladu místní akční skupinou, definice indikátoru může být dodatečně upřesněna řídícím orgánem  

 

Tabulka č. 3: Monitorovací indikátory převzaté z PRV 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Indikátory výstupu 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

93701 Počet podpořených 

podniků/příjemců 

Indikátor představuje počet všech podpořených podniků/příjemců z prostředků 

Programu rozvoje venkova 2014-2020.* 

Specifický cíl 3.1  

Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky 

místní ekonomiky 

 Strategický cíl 4  

Zvyšovat konkurenceschopnost 

zemědělských podniků v regionu a 

podporovat uplatnění moderních a k 
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přírodě šetrných metod zemědělského a 

lesního hospodaření při snižování 

negativního působení na přírodu a krajinu 

Specifický cíl 4.1  

Podpořit modernizaci zemědělských  

podniků včetně pořízení technologií na 

zpracování produkce a její prodej 

Specifický cíl 4.2  

Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním 

škodám a podpořit investice do lesní 

produkce  

92301 Počet účastníků vzdělávání Indikátor představuje počet všech účastníků, kteří se zúčastnili vzdělávací akce 

podpořené z prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020.* 

Specifický cíl 4.1  

Podpořit modernizaci zemědělských  

podniků včetně pořízení technologií na 

zpracování produkce a její prodej 

92702 Počet podpořených operací 

(akcí) 

Indikátor představuje počet všech podpořených operací (akcí) z prostředků 

Programu rozvoje venkova 2014-2020.* 

Specifický cíl 4.2  

Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním 

škodám a podpořit investice do lesní 

produkce 

93001 Celková plocha (ha) Indikátor Celková plocha stanoví oblast, které se daná investice týká. Nejedná se 

tedy jen o plochu přístřešků či herních prvků, ale celého lesa, který bude danou 

investicí zasažen.* 

Specifický cíl 4.2  

Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním 

škodám a podpořit investice do lesní 

produkce 

94101 Celková výměra realizovaných 

protierozních opatření (ha) 

Indikátor představuje celkovou výměru realizovaných protierozních opatření 

vyjádřenou v hektarech.* 

Specifický cíl 4.3  

Aktivně dbát o ochranu krajiny a péči o 

krajinu včetně protierozních a 

protipovodňových opatření; provádět 

pozemkové úpravy 

93102 Počet podpořených 

kooperačních činností 

Indikátor představuje počet všech kooperačních činností podpořených z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020.* 

Specifický cíl 5.2  

Podporovat, koordinovat a rozvíjet 

spolupráci subjektů uvnitř a mimo region 

Indikátory výsledku 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

94800 Pracovní místa vytvořená 

v rámci podpořených projektů 

(Leader) 

Indikátor představuje počet všech vytvořených pracovních míst v rámci projektů 

podpořených z Programu rozvoje venkova 2014-2020 prostřednictvím CLLD.* 

Specifický cíl 3.1  

Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky 

místní ekonomiky 
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Specifický cíl 4.1  

Podpořit modernizaci zemědělských  

podniků včetně pořízení technologií na 

zpracování produkce a její prodej 

Specifický cíl 4.2  

Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním 

škodám a podpořit investice do lesní 

produkce 

T3 Celkový počet vyškolených 

účastníků podle čl. 14 nařízení 

EU č. 1305/2013 (Vzdělávací 

akce) 

Jedná se o celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 

1305/2013, kteří byli podpořeni v rámci vzdělávací akce prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova 2014-2020.* 

Specifický cíl 4.1  

Podpořit modernizaci zemědělských  

podniků včetně pořízení technologií na 

zpracování produkce a její prodej 

94302 Celková délka lesních cest (km) Indikátor představuje celkovou délku lesních cest vystavěných po ukončení 

projektů vyjádřenou v kilometrech.* 

Specifický cíl 4.2  

Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním 

škodám a podpořit investice do lesní 

produkce 

T2 Celkový počet operací 

spolupráce podpořených v rámci 

opatření ,,spolupráce“ 

Jedná se o celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření 

,,spolupráce“ prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014-2020.* 

Specifický cíl 5.2  

Podporovat, koordinovat a rozvíjet 

spolupráci subjektů uvnitř a mimo region 

Zdroj: Program rozvoje venkova, Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.   

* jedné se o interpretaci výkladu místní akční skupinou, definice indikátoru může být dodatečně upřesněna řídícím orgánem  

 

Tabulka č. 4: Monitorovací indikátory převzaté z jiných programů 

INDIKÁTORY PŘEVZATÉ Z JINÝCH PROGRAMŮ 

Indikátory výstupu 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

CO18 Počet obyvatel nově 

připojených na zlepšené 

zásobování vodou (osoby)  

Indikátor představuje počet obyvatel, kteří jsou nově připojení na zlepšené 

zásobování vodou.* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 

domovního a průmyslového odpadu 

C19 Počet obyvatel nově 

připojených na zlepšené 

čištění odpadních vod 

(ekvivalentní obyvatelé)  

Indikátor představuje počet ekvivalentních obyvatel nově připojených na zlepšené 

čištění odpadních vod.* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 
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domovního a průmyslového odpadu 

42201 Délka vybudovaných 

kanalizací (km)  

Indikátor představuje celkovou délku vybudovaných kanalizací vyjádřenou 

v kilometrech.* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 

domovního a průmyslového odpadu 

40202 Množství nevyprodukovaného 

průmyslového odpadu  

(t/rok)  

Indikátor představuje celkové množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu 

vyjádřené v tunách za rok.* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 

domovního a průmyslového odpadu 

40102 Kapacita podpořených 

zařízení pro materiálové 

využití ostatních odpadů  

(t/rok)  

Indikátor představuje celkovou kapacitu podpořených zařízení pro materiálové 

využití ostatních odpadů vyjádřené v tunách za rok,* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 

domovního a průmyslového odpadu 

45601 Celková plocha vytvořené 

návštěvnické infrastruktury 

(ha) 

Indikátor představuje celkovou plochu vytvořené návštěvnické infrastruktury 

vyjádřenou v hektarech.* 

Specifický cíl 1.1 

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

CO20 Počet obyvatel chráněných 

opatřeními proti povodním  

(osoby)  

Indikátor představuje počet obyvatel chráněných realizovanými opatřeními proti 

povodním.* 

Specifický cíl 4.3  

Aktivně dbát o ochranu krajiny a péči o 

krajinu včetně protierozních a 

protipovodňových opatření; provádět 

pozemkové úpravy  

91101 Počet partnerů zapojených do 

společných aktivit (partneři)  

Indikátor představuje celkový počet partnerů zapojených do společných aktivit. 

Započítání budou pouze partneři, kteří se reálně a aktivně účastní na projektu a jsou 

jako partneři uvedeni i v projektové žádosti. Jako projektoví partneři mohou být 

započítány i organizační složky veřejných subjektů, které realizují projekt, ale 

nemají právní subjektivitu a nositelem právní subjektivity je jejich zřizovatel.*  

Strategický cíl 5  

Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet 

spolupráci obcí a místních organizací v 

regionu i se subjekty mimo region  

91003 Počet realizovaných 

společných mechanismů v 

Mechanismem se rozumí řešení nebo kombinace řešení připravených či 

realizovaných v rámci přeshraničního projektu, jež cílí na společné výzvy (potřeby 

Specifický cíl 5.2  

Podporovat, koordinovat a rozvíjet 
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oblasti přírodního a kulturního 

dědictví (mechanismy)  

či potenciály) v přeshraničním území v oblasti využití kulturního a přírodního 

dědictví příhraničního regionu. Jedná se převážně o řešení systémového charakteru 

v oblasti využití a propagace kulturního a přírodního dědictví. Konkrétním typem 

řešení tak mohou být například: analýzy a evaluace, společné koncepce, strategie a 

plány či propagační, informační a marketingová opatření směřující ke zvýšení 

koherence a společného přístupu v oblasti využití kulturního a přírodního dědictví 

společného regionu.*  

spolupráci subjektů uvnitř a mimo region 

CO10 Domácnosti, které mají nově 

přístup k širokopásmovým 

sítím s přenosovou rychlostí 

nejméně 30 Mb/s 

Počet domácností, které nově získaly přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou 

rychlostí nejméně 30 Mb/s.* 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

Indikátory výsledku 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

42000 Podíl obyvatel zásobovaných 

vodou v odpovídající kvalitě z 

vodovodů pro veřejnou 

potřebu (%)  

Indikátor představuje procentní podíl obyvatel zásobovaných vodou v odpovídající 

kvalitě z vodovodů pro veřejnou potřebu.* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 

domovního a průmyslového odpadu 

40105 Celkové množství materiálově 

využitého ostatního odpadu 

(t/rok)  

Indikátor představuje celkové množství materiálově využitého ostatního odpadu 

vyjádřené v tunách za rok.* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 

domovního a průmyslového odpadu 

40104 Množství odpadů 

zpracovaných v systémech 

separace a svozu všech 

odpadů (t/rok)  

Indikátor představuje množství odpadů zpracovaných v systémech separace a svozu 

všech odpadů vyjádřené v tunách za rok.* 

Specifický cíl 1.2  

Budovat, modernizovat a udržovat 

potřebnou technickou infrastrukturu obcí 

(vodovody, kanalizace, ČOV) a zajistit 

efektivní nakládání s odpady vč. třídění 

domovního a průmyslového odpadu 

45412 Počet ploch a prvků sídelní 

zeleně s posílenou 

ekostabilizační funkcí 

(lokality) 

Indikátor představuje počet ploch a prvků (lokalit) sídelní zeleně s posílenou 

ekostabilizační funkcí.* 

Specifický cíl 1.1 

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 
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objektů 

43010 Počet obcí s nedostatečnou 

povodňovou ochranou  

(obce)  

Indikátor představuje počet obcí, které mají nedostatečnou povodňovou ochranu. Specifický cíl 4.3  

Aktivně dbát o ochranu krajiny a péči o 

krajinu včetně protierozních a 

protipovodňových opatření; provádět 

pozemkové úpravy 

91310 Vnímání vzájemného soužití a 

spolupráce komunit v 

příhraničním regionu (škála)  

Na úrovni projektu bude popsáno, jak projekt kvalitativně přispěje ke zlepšení 

vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu. Kvalitou je zde 

míněna ve vztahu ke spolupráci komunit např. dlouhodobost a výsledky spolupráce, 

tj. zdali se např. jedná jen o spolupráci na úrovni společenského setkávání bez toho, 

aniž by byly nastaveny dlouhodobější mechanismy další spolupráce, nebo zdali se 

jedná např. o spolupráci, jejímž výsledkem je nastavení systémových řešení 

uplatňovaných v praxi aj. Ve vztahu k obyvatelům regionu se může jednat např. o 

zhodnocení, zdali vzájemné setkávání obyvatel prohlubuje např. jejich zájem o 

častější pobyt v druhé zemi, vede k dlouhodobým přátelským stykům, nebo rozvíjí 

dlouhodobé profesní a pracovní kontakty apod.*   

Strategický cíl 5  

Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet 

spolupráci obcí a místních organizací v 

regionu i se subjekty mimo region 

91210 Úroveň spolupráce institucí na 

česko-polském pohraničí  

(škála)  

Na úrovni projektu bude popsáno, jak projekt přispěje ke zvýšení kvalitativní 

úrovně spolupráce institucí na česko -polském pohraničí. Kvalitou je zde míněna 

např. dlouhodobost a výsledky spolupráce, tj. zdali se např. jedná jen o spolupráci 

na úrovni společenského setkávání bez toho, aniž by byly nastaveny dlouhodobější 

mechanismy další spolupráce, nebo zdali se jedná např. o spolupráci, jejímž 

výsledkem je nastavení systémových řešení uplatňovaných v praxi aj.*   

Specifický cíl 5.2 

Podporovat, koordinovat a rozvíjet 

spolupráci subjektů uvnitř a mimo region 

Zdroj: Operační programy, Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.   

* jedné se o interpretaci výkladu místní akční skupinou, definice indikátoru může být dodatečně upřesněna řídícím orgánem  

 

Tabulka č. 5: Monitorovací indikátory převzaté z Národního číselníku indikátorů 

NÁRODNÍ ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ 

Indikátory výstupu 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

650100 Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území 

celkem (ha)  

Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyužitých, 

opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor zahrnuje také 

revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. V případě regenerace území 

včetně objektů může být do indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného 

nebo rekonstruovaného objektu. 

Strategický cíl 1  

Zajistit řádné fungování obcí a jejich 

příjemný vzhled  
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511546 Počet podpořených projektů 

zaměřených na podporu 

kultury a volnočasových 

aktivit (projekty)  

Počet podpořených projektů zaměřených na podporu kultury a volnočasových 

aktivit. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

450500 Počet projektů meziregionální 

kooperace (počet) 

Počet podpořených projektů meziregionální kooperace. Specifický cíl 5.2  

Podporovat, koordinovat a rozvíjet 

spolupráci subjektů uvnitř a mimo region 

610105 Délka nových a 

rekonstruovaných místních 

komunikací celkem (km) 

Počet kilometrů nově vybudovaných a rekonstruovaných místních (městských) 

komunikací v regionu celkem. 

Specifický cíl 1.1 

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

632103 Počet nových a 

zrekonstruovaných 

ubytovacích zařízení celkem 

Počet nových nebo zkvalitněných hromadných ubytovacích zařízení. Za 

zkvalitněné zařízení se považuje jeho rekonstrukce s cílem zvýšení standardu a 

kvality ubytování. Žadatel v žádosti prokáže, jakým způsobem zrekonstruuje 

ubytovací zařízení dle požadavků ŘO. Pro tento popis použije parametry „Oficiální 

jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2006-2009“ a prokáže 

trvalé zvýšení standardu oproti stávajícímu stavu. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

074502 Počet podpořených organizací  

- Veřejná správa 

Celkový počet organizací - Veřejná správa, které z projektu získaly podporu a 

alespoň z části ji využily pro svůj rozvoj. 

Specifický cíl 5.1  

Zdokonalovat služby veřejné správy v 

regionu a podporovat spolupráci obcí 

(DSO a účelová spojení obcí) 

Indikátory výsledku 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

531103 Přírůstek/úbytek obyvatel v 

regionu stěhováním (%)  

Přírůstek stěhováním (přistěhovalí minus vystěhovalí) na 1000 obyvatel středního 

stavu. 

Strategický cíl 1  

Zajistit řádné fungování obcí a jejich 

příjemný vzhled  

Zdroj: Národní číselník indikátorů, Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.   

 

Tabulka č. 6: Monitorovací indikátory stanovené MAS 

INDIKÁTORY STANOVENÉ MAS 

Indikátory výstupu 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 
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int. 5 Počet přestavěných 

opuštěných a chátrajících 

objektů na objekty občanské 

vybavenosti (objekty) 

Indikátor vyjadřuje počet objektů, které byly dříve opuštěné či chátrající, jenž byly 

přestavěny na objekty občanské vybavenosti. 

Specifický cíl 1.1 

Zlepšit stav místních komunikací, drobné 

dopravní infrastruktury a bezpečnost 

silničního provozu, dbát o vzhled obcí a 

usilovat o revitalizaci nevyužívaných 

objektů 

Indikátory výsledku 

Číslo Název indikátoru Definice indikátoru Cíl SCLLD 

int. 1 Počet uživatelů majících 

prospěch z podpořených 

kulturních a volnočasových 

zařízení (uživatelé) 

Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho kalendářního roku 

následujícího po roce dokončení projektu využijí služeb poskytovaných 

podpořeným kulturním a volnočasovým zařízením. 

Specifický cíl 2.1  

Podporovat rozvoj trvalého bydlení a 

základních životních podmínek v regionu, 

posilovat zázemí pro mnohostranné 

naplnění volného času a zájmů obyvatel a 

zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu 

int. 2 Objem investic vložených do 

neproduktivních investic v 

lesích (v tis. Kč)  

Celkový objem investic, který byl vložen do neproduktivních investic v lesích. Specifický cíl 4.2  

Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním 

škodám a podpořit investice do lesní 

produkce 

int. 3 Objem investic vložených do 

rekonstrukcí a budování 

polních cest (tis. Kč) 

Indikátor udává celkový objem investic vložených do rekonstrukcí a budování 

polních cest v tisících Kč. 

Specifický cíl 4.1  

Podpořit modernizaci zemědělských  

podniků včetně pořízení technologií na 

zpracování produkce a její prodej 

int. 4 Počet zemědělských subjektů 

hospodařících ekologicky 

(subjekty) 

Indikátor představuje počet zemědělských subjektů, kteří na území hospodaří 

ekologickou formou. 

Strategický cíl 4  

Zvyšovat konkurenceschopnost 

zemědělských podniků v regionu a 

podporovat uplatnění moderních a k 

přírodě šetrných metod zemědělského a 

lesního hospodaření při snižování 

negativního působení na přírodu a krajinu 

Zdroj: vlastní zpracování   
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