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Dodatek č. 1 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny POHODA venkova na období 2014-2020
Tímto dodatkem se ruší kapitola 3.7.1 Strategické části a oddíl Indikátory pro programové rámce Přílohy č. 1
Finanční plán a indikátory pro programové rámce Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 a nahrazuje se následujícím novým zněním:
3.7.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (PR IROP)
Integrovanému nástroji, kterým je Komunintně vedený místní rozvoj, je v Integrovaném regionálním
operačním programu věnována celá čtvrtá prioritní osa. Tato prioritní osa je zaměřena na zlepšení kvality
života a využití potenciálu na venkově. Tato prioritní osa přispívá k naplnění následujících tematických cílů
IROP:







TC 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení,
TC 6 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů,
TC 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách,
TC 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci,
TC 10 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do
celoživotního učení,
TC 11 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy.

Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu je koncipován tak, aby podporované aktivity přispívaly
ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení
situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně kulturního dědictví a k
rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti.
Jsou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD. Realizované aktivity jsou v souladu s
věcným a územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP. Cílem je, aby
realizované projekty měly zřetelný dopad na venkovské oblasti a přispěly k vytváření pracovních
příležitostí, rozvoji místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech.
Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze specifických cílů:









SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví,
SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

V následující tabulce č. 28 je uveden přehled specifických cílů IROP, které je možné realizovat v rámci CLLD a
jejich vazba na aktivity identifikované v této strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
Tabulka č. 28: Vazba specifických cílů IROP na aktivity strategie
Specifický cíl IROP
Aktivita strategie
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
A13 Budování přestupních terminálů a zkvalitnění
zázemí na zastávkách veřejné hromadné dopravy
A14 Zřízení nízkokapacitních parkovišť
A15 Vybudování cyklostezek a cyklotras pro účely
cyklodopravy a zlepšování bezpečnosti silničního
provozu
B15 Nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti
katastrof
dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a
organizační akceschopnosti
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k A22 Podpora přestavby opuštěných a chátrajících
sociální inkluzi
objektů na objekty občanské vybavenosti (komunitní
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centra, sportoviště, domy pro seniory)
B13 Pořizování bytů pro sociální bydlení
B53 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb
(resp. služeb v domácím prostředí), rozvoj
komunitních center a respitní péče
2.2
Vznik
nových
a
rozvoj
existujících C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání podniků
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních B51 Zajištění dostupnosti základní lékařské péče v
služeb a péče o zdraví
podhorské a horské části regionu a
deinstitucionalizace psychiatrické péče v území
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování
vzdělávání a celoživotní učení
základních a mateřských škol vč. alternativních forem
jako bytové školky
B42 Vybavení dílen základních a středních škol pro
podporu přírodovědných oborů a technických a
řemeslných dovedností a další podpora
polytechnického vzdělávání
B43 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a
vnější technické a estetické hodnoty školských objektů
(připojení k internetu, zeleň v okolí budov apod.)
B45 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže a celoživotního vzdělávání dospělých pro růst
kompetencí občanů
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a B33 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním
rozvoje kulturního dědictví
seznamu kulturních památek ČR (zámky Opočno a N.
Město, od 1. 10. 2014 kostel ve Slavoňově) a dalších
kulturních památek
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů E11 Pořizování územních, regulačních, věcných a
územního rozvoje
finančních plánů rozvoje obcí a měst, využívání
inovativních finančních, administrativních a řídicích
nástrojů
Zdroj: Integrovaný regionální operační program, vlastní zpracování
Vzhledem k tomu, že v rámci integrované strategie byla identifikována široká škála aktivit (viz. tabulka č. 28),
které lze podpořit prostřednictvím intervencí z Integrovaného regionálního operačního programu, byla i
s ohledem na předběžnou alokaci určenou pro programový rámec IROP místními aktéry provedena selekce
jednotlivých aktivit. Výběr aktivit pro tento programový rámec probíhal prostřednictvím metody ABC a na
základě výsledků byly stanoveny následující priority pro programový rámec IROP, které jsou uvedeny v tabulce
č. 29, ve které je uvedena vazba aktivit identifikovaných ve strategické části SCLLD na specifické cíle IROP.
Tabulka č. 29: Aktivity podporované v programovém rámci IROP po provedené prioritizaci
Aktivita strategie
Specifický cíl IROP
A15 Vybudování cyklostezek a cyklotras pro účely 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
cyklodopravy a zlepšování bezpečnosti silničního
provozu
B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a katastrof
organizační akceschopnosti
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních 2.2
Vznik
nových
a
rozvoj
existujících
podniků
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
základních a mateřských škol vč. alternativních forem vzdělávání a celoživotní učení
jako bytové školky
B42 Vybavení dílen základních a středních škol pro 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
podporu přírodovědných oborů a technických a vzdělávání a celoživotní učení
řemeslných
dovedností
a
další
podpora
polytechnického vzdělávání
B43 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vnější technické a estetické hodnoty školských objektů vzdělávání a celoživotní učení
(připojení k internetu, zeleň v okolí budov apod.)
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B45 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
mládeže a celoživotního vzdělávání dospělých pro růst vzdělávání a celoživotní učení
kompetencí občanů
B33 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
seznamu kulturních památek ČR (zámky Opočno a N. rozvoje kulturního dědictví
Město, od 1. 10. 2014 kostel ve Slavoňově) a dalších
kulturních památek
Zdroj: místní šetření provedené metodou ABC, vlastní zpracování
3.7.1.1 Definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění stanovených cílů

Aby mohly být využity finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, je nutné
definovat konkrétní opatření CLLD pro tento programový rámec IROP. Tato opatření jsou uvedena dále a
obsahují doporučenou strukturu popisu opatření. Název a číslo opatření CLLD není shodný s opatřeními
uvedenými v předchozí strategické části SCLLD, neboť tato opatření jsou situována pro potřeby konkrétního
programového rámce daného programu ESI fondů. Údaje uvedené v rámci definovaných konkrétních opatření
vychází z aktuálně dostupných údajů a jejich interpretace může být upřesněna řídícím orgánem, příp. výzvou
MAS.
Konkrétně byly v programovém rámci IROP definovány následující opatření CLLD:






1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava,
1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof,
1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání,
1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání,
1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví,

Tabulka č. 30: Opatření CLLD 1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava
Číslo a název opatření CLLD:
1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
z prioritních os 1-3:
Specifický cíl strategie:
1.1 Zlepšit stav místních komunikací, drobné dopravní infrastruktury a
bezpečnost silničního provozu, dbát o vzhled obcí a usilovat o revitalizaci
nevyužívaných objektů
Opatření strategie:
1.1.1 Dopravní infrastruktura
Aktivity strategie:
A15 Vybudování cyklostezek a cyklotras pro účely cyklodopravy a
zlepšování bezpečnosti silničního provozu
Vazba na analytickou část SCLLD:
socio-ekonomická analýza: 2.2.1 Doprava,
analýza problémů a potřeb: 2.7.1.1 Dopravní infrastruktura,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.1 SWOT analýza pro oblast Základní
vybavenost obcí
Popis a cíl opatření:
Cílem tohoto opatření je podpora udržitelné formy dopravy, která snižuje
zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.
Snahou je zvýšit podíl šetrných forem dopravy jako je cyklodoprava,
veřejná doprava či doprava pěší. Důležitá je návaznost různých forem
dopravy. Opatření by dále mělo přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu
a zajištění bezbariérového přístupu.
Možná témata projektů:
V rámci tohoto opatření bude podporována výstavba cyklostezek v
podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených
komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Dále bude
podporována výstavba cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných
řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.
Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např.
odpočívadel a dopravního značení. Doplňkově lze do projektu zařadit
zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami.
Podporováno bude i zvyšování bezpečnosti dopravy (např. rekonstrukce,
modernizace a výstavba komunikací pro pěší, zvuková a jiná signalizace
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Možní příjemci podpory:
Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení preferenčních
kritérií:

pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací).
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
76100
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
75001
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
76401
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
76310
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
75120
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 31: Opatření CLLD 1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof
Číslo a název opatření CLLD:
1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
z prioritních os 1-3:
Specifický cíl strategie:
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
Opatření strategie:
2.1.1 Bydlení a životní podmínky
Aktivita strategie:
B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti dobrovolných hasičských
sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.3.7 Bezpečnost,
SCLLD:
analýza problémů a potřeb: 2.7.2.1 Bydlení a podmínky pro život,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.2 SWOT analýza pro oblast Služby pro obyvatele
a návštěvníky
Popis a cíl opatření:
Cílem opatření je v souladu s přílohou č. 5 Programového dokumentu IROP
(Území vymezené pro specifický cíl 1.3) na území správních obvodů ORP
Dobruška a ORP Náchod dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob,
majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu
jako jsou nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy a déletrvající
sucha. Opatření pomůže zajistit připravenost složek IZS s cílem rychlého a
efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou
událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných
událostí.
Možná témata projektů:
Podporováno bude zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Podporovány budou
aktivity zaměřené na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a
pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti
stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly
v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý
výjezd složek IZS k mimořádné události.
Podporovány budou aktivity zaměřené na posílení vybavení základních
složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti
základních složek IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
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novým rizikům. Podporováno bude pořízení specializované techniky a
věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových
srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním
suchem.

Možní příjemci podpory:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení preferenčních
kritérií:

Při přípravě projektů je nutné vycházet z dokumentu nazvaného ,,Zajištění
odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného
systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH)
v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
v období 2014-2020“.
Hasičské záchranné sbory krajů,
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III
podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
57001
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
57501
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
57520
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 32: Opatření CLLD 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání
Číslo a název opatření CLLD:
1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
z prioritních os 1-3:
sociálního podnikání
Specifický cíl strategie:
3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb a
zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní uplatnění
v regionu
Opatření strategie:
3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
Aktivita strategie:
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.4 Podnikání, zaměstnanost a profesní
SCLLD:
vzdělávání,
analýza problémů a potřeb: 2.7.3.2 Podpora nových a udržení stávajících
pracovních míst,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.3 SWOT analýza pro oblast Podnikání,
zaměstnanost a profesní vzdělávání
Popis a cíl opatření:
Cílem tohoto opatření je prostřednictvím sociálního podnikání řešit otázky
nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a podporovat
solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu na místní
úrovni s maximálním respektováním udržitelného rozvoje. Vedle podpory
vzniku nových podnikatelských aktivit je potřeba podpořit rozvoj,
rozšiřování kapacit a inovativní řešení ve stávajících sociálních podnicích.

Možná témata projektů:

V rámci tohoto opatření nebude podporováno financování provozních
nákladů stávajících ani nově vzniklých sociálních podniků, neboť to je
podporováno v rámci programového rámce pro OP Zaměstnanost.
V rámci výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků je podpora
cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků (nákup objektů, zařízení,
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání).
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Možní příjemci podpory:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Jedná se o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských
aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního
podnikání. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti.
Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze
znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných
osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího
počtu zaměstnanců.
Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových
skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu
vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených
produktů a služeb.
Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění,
Malé a střední podniky,
Nestátní neziskové organizace,
Církve a církevní organizace.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
10000
Počet podniků pobírajících podporu
10102
Počet podniků pobírajících granty
10400
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
10105
Počet nových podniků, které dostávají podporu
10300
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
10403
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
10411
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 33: Opatření CLLD 1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání
Číslo a název opatření CLLD:
1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
z prioritních os 1-3:
učení
Specifický cíl strategie:
2.2 Vytvářet lepší podmínky pro počáteční vzdělávání a pro zájmové a
neformální vzdělávání dětí a dospělých
Opatření strategie:
2.2.1 Vzdělávání
Aktivity strategie:
B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování základních a mateřských škol
vč. alternativních forem jako bytové školky
B42 Vybavení dílen základních a středních škol pro podporu přírodovědných
oborů a technických a řemeslných dovedností a další podpora
polytechnického vzdělávání
B43 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a vnější technické a
estetické hodnoty školských objektů (připojení k internetu, zeleň v okolí
budov apod.)
B45 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a celoživotního
vzdělávání dospělých pro růst kompetencí občanů
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.2.3 Vybavenost obcí, 2.3.2 Vzdělávání,
SCLLD:
školství,
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Popis a cíl opatření:

Možná témata projektů:

analýza problémů a potřeb: 2.7.2.2 Vzdělávání,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.2 SWOT analýza pro oblast Služby pro obyvatele
a návštěvníky
Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné (tzn. bezbariérové)
infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových
schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Cíle bude
dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení
vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s
důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Průřezově bude kladen důraz
na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a
studentů o přírodovědné a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast
digitálních technologií. Z pohledu zajištění dostupnosti infrastruktury v
území bude klíčová podpora pro zařízení v místě s nedostatkem těchto
kapacit, zejména v oblastech s pozitivním demografickým vývojem. Problém
s nedostatkem kapacit je nejvýraznější v oblasti předškolního vzdělávání,
podpora budování nové infrastruktury bude tedy směřovat prioritně do
oblasti předškolního vzdělávání. Cílem je rovněž zajistit rozvoj klíčových
kompetencí mládeže v rámci zájmového a neformálního vzdělávání.
V rámci podpory infrastruktury pro předškolní vzdělávání (mateřské školy)
budou podporovány stavby (vč. přístaveb či nástaveb), rekonstrukce,
modernizace, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve
vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím
umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní
zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
Podpora sociální inkluze a zabezpečení bezbariérovosti bude řešena
prostřednictvím rekonstrukcí a stavebních úprav budov, učeben a
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách bude
řešena prostřednictvím staveb (vč. přístaveb či nástaveb), rekonstrukcí,
modernizací, stavebních úprav a pořízení vybavení budov a odborných
učeben (vč. venkovních) pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových
kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu
na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se
sociálně vyloučenou lokalitou.
V rámci podpory infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší
odborné vzdělávání budou možné stavby (vč. přístaveb či nástaveb),
stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace a pořízení vybavení budov a
učeben (vč. venkovních) 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, za
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce (např.
modernizace odborné učebny vč. pořízení CNC stroje). Rozšiřování
středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové
kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního
obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
Podpora sociální inkluze spojená s budováním bezbariérovosti škol bude u
základních, středních a vyšších odborných škol zajištěna prostřednictvím
staveb, rekonstrukcí a stavebních úprav budov a učeben, školních
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Součástí může být
zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, tzn. rozvoj vnitřní
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
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V rámci podpory infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání
mládeže budou realizovány stavby (vč. přístaveb či nástaveb), stavební
úpravy, rekonstrukce, modernizace a bude pořízeno vybavení budov a
učeben (vč. venkovních) pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí. Jedná
se např. o stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem
rozvoje klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako
předpoklad pro jejich budoucí zapojení na trh práce. Podporovány budou
stavební úpravy objektu související s podporou sociální inkluze v celé
budově (např. zajištění bezbariérového přístupu) či pořízení kompenzačních
pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Možní příjemci podpory:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a
na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady.
Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního,
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
NNO, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních
složek státu, církve, církevní organizace.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
50001
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
50000
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
50030
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
50020
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
50120
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 34: Opatření CLLD 1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví
Číslo a název opatření CLLD:
1.5 Podpora kulturního a přírodního dědictví
Specifický cíl IROP:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech aaktivizace místního potenciálu
Návaznost na SC IROP
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
z prioritních os 1-3:
přírodního dědictví
Specifický cíl strategie:
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
Opatření strategie:
2.1.3 Cestovní ruch
Aktivita strategie:
B33 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (zámky Opočno a N. Město nad Metují, od 1. 10. 2014 kostel
ve Slavoňově) a dalších kulturních památek
Vazba na analytickou část
socio-ekonomická analýza: 2.3.6 Cestovní ruch,
SCLLD:
analýza problémů a potřeb: 2.7.2.5 Cestovní ruch,
dílčí SWOT analýza: 2.8.4.2 SWOT analýza pro oblast Služby pro obyvatele
a návštěvníky
Popis a cíl opatření:
Cílem opatření je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního a
přírodního dědictví u památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (konkrétně zámky Opočno a Nové Město nad Metují, kostel ve
Slavoňově). Využití kulturního dědictví v ekonomice regionů je limitováno
9

Možná témata projektů:

Možní příjemci podpory:
Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

jeho stavem a dostupností. Nutným předpokladem je obnova a revitalizace
památkového fondu. Obnovou a zatraktivněním památek bude dosaženo
žádoucího synergického efektu mezi revitalizací kulturního a přírodního
dědictví. S obnovou památek je možné provést modernizaci, popř. výstavbu
nezbytného sociálního, technického a technologického zázemí, které umožní
funkčnost, zpřístupnění, ochranu, a plnohodnotné využívání objektů.
Propagace a marketing památek bude hrazen z národních zdrojů. Předmětem
podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení,
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (konkrétně zámky Opočno a
Nové Město nad Metují, kostel ve Slavoňově). Součástí revitalizace budou
opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití,
zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, jako je např. zajištění vyšší
bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany
památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce
stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek,
modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a
technologického zázemí.
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.
bude stanovena ve výzvě MAS
bude stanovena ve výzvě MAS

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Po dohodě s ŘO IROP MAS neuvedením konkrétních principů
preferenčních kritérií předejde nutnosti revize strategie vyvolané jejich
případnou změnou.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
90501
Počet revitalizovaných památkových objektů
90601
Počet revitalizací přírodního dědictví
90801
Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření
91005
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a
atrakcí
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
91010
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné
Zdroj: vlastní zpracování
3.7.1.2 Grafické znázornění struktury programového rámce IROP vč. schematického znázornění
vazeb na opatření mimo programový rámec IROP

Následující obrázek č. 7 uvádí grafické znázornění struktury programového rámce IROP včetně schematického
znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec uvedená ve strategii komunitně vedeného místního
rozvoje.
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Obrázek č. 7: Programový rámec IROP vč. vazeb na opatření mimo programový rámec

Zdroj: vlastní zpracování
Z obrázku je patrné, že v rámci programového rámce IROP existuje vzájemná vazba mezi opatřeními CLLD
1.1, 1.4 a 1.3. V rámci opatření CLLD 1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava je podporován rozvoj
cyklodopravy do zaměstnání, škol a za službami vč. bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na propojení
veřejné hromadné dopravy a cyklodopravy. Z toho vyplývá, že v území budované cyklotrasy či cyklostezky
mohou sloužit pro lepší dopravu za vzděláváním, které podporuje opatření CLLD 1.4 Infrastruktura pro oblast
vzdělávání, či za zaměstnáním např. v rámci sociálního podniku, jehož založení a rozvoj podporuje opatření
CLLD 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání. S ohledem na podporu jakéhokoliv podnikání, tedy i
sociálního, je nutné sladit nabídku a poptávku na regionálním trhu práce, a proto se opatření CLLD 1.4 věnuje
podpoře tzv. klíčových kompetencí, které bude možné následně využít v rámci sociálního podnikání
podporovaného prostřednictvím opatření CLLD 1.3.
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Indikátory pro programové rámce
Plán plnění indikátorů je zpracován souhrnně za celé období a je uveden v tabulce č. 24. Nastavení indikátorů na úrovni opatření strategie, případně fiche (PRV): vždy alespoň jeden indikátor
výstupu a alespoň jeden indikátor výsledku pro jeden specifický cíl programu, vycházející z programových dokumentů. Vůči ŘO budou závazné pouze indikátory výstupové.
Tabulka č. 24: g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
Specifický Opatření
IDENTIFIKACE programu
Identifikace indikátorů
cíl
SCLLD Program Prioritní Investiční Specifický
Název indikátoru
Kód
Měrná
Typ
SCLLD
osa OP/
priorita
cíl OP/
NČI2014+
jednotka
indikátoru
Priorita
Unie

OP/
Prioritní
oblast

Hodnoty indikátorů
Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum
cílové
hodnoty

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

0

2015

5

2023

není ŘO
vyžadován

(výstup/
výsledek)

Operace
PRV
76100

Délka
nově
vybudovaných
cyklostezek
a
cyklotras

výstup

km

12

Odůvodnění,
jakým způsobem
byly hodnoty
stanoveny
Průměrnou cenu MAS
stanovila na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi). Cílová
hodnota ve výši 5 km
je tvořena 3,5 km
nových cyklostezek a
1,5 km nových
cyklotras. Zjištěná
průměrná cena za 1
km nové cyklostezky
se v území pohybuje
ve výši 3 mil. Kč, u
nově vybudované
cyklotrasy činí 300 tis.
Kč/km. V návaznosti
na zjištěnou
průměrnou cenu,
absorpční kapacitu a
zjišťování potřeb
v území byla cílová
hodnota indikátoru
stanovena na 5 km.

1.1

1.1

IROP

PO 4

IP 9d

76401

Počet
parkovacích míst
pro jízdní kola

parkovací
místa

výstup

0

2015

30

2023

není ŘO
vyžadován

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi), provedeného
mapování absorpční
kapacity a zjišťování
potřeb v území.
Prověřené náklady na
1 parkovací místo pro
jízdní kolo v podobě
stojanu se pohybují
kolem 4 500,- Kč,
přičemž s ohledem na
místní potřeby MAS
plánuje vytvořit
celkem 30
parkovacích míst pro
jízdní kola.

75001

Počet
realizací
vedoucích
ke
zvýšení
bezpečnosti
v
dopravě

realizace

výstup

0

2015

4

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi), provedeného
mapování absorpční
kapacity a zjišťování
potřeb v území.
Vzhledem k tomu, že
MAS předpokládá, že
k naplnění cílové
hodnoty tohoto
indikátoru povedou
projekty, které budou
finančně náročnější,
byla cílová hodnota
stanovena ve výši 3
realizace, neboť

4.1

13

prověřené náklady na
1 realizaci vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti
v dopravě činí cca 2
mil. Kč.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. V roce 2017
byla vyhlášena výzva
na Bezpečnost
dopravy, která měla
alokaci z EFRR 7 mil.
Kč. Z výzvy byly
v plné výši podpořeny
3 žádosti o podporu,
čtvrtá žádost byla
zařazena mezi
náhradní projekty a na
základě výzvy ŘO
IROP Obec České
Meziříčí přistoupila na
nabízenou nižší částku
dotace. Nyní tak
budou uskutečněny 4
realizace vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti
v dopravě, přičemž
prověřené náklady na
1 realizaci činí cca
1,75 mil. Kč.
76310

Podíl cyklistiky
na přepravních
výkonech

%

výsledek

7

2011

10

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová
hodnota indikátoru vč.
data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového
dokumentu IROP.

75120

Podíl
veřejné
osobní dopravy
na
celkových
výkonech
v osobní dopravě

%

výsledek

30

2011

35

2023

není ŘO
vyžadován

57001

Počet
nové
techniky
a
věcných
prostředků složek

sety

výstup

0

2015

5

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová
hodnota indikátoru vč.
data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového
dokumentu IROP.
Šetřením bylo
zjištěno, že na území
MAS chybí podle
dokumentu

14

„Zodolnění …“ tato
technika: dopravní
automobil pro
evakuaci a nouzové
zásobování obyvatel
obcí, hadicový přívěs,
oscilační vodní
monitor, termokamera,
osvětlovací souprava.
Průměrnou cenu MAS
stanovila na základě
šetření (zanalyzování)
pořizovacích cen za
každý předmět
pořízení. Zjištěné
průměrné ceny za
pořizované předměty
jsou následující:
dopravní automobil
pro evakuaci a
nouzové zásobování
obyvatel obcí (1,6 mil.
Kč/ks), hadicový
přívěs (150 tis. Kč/ks),
oscilační vodní
monitor (70 tis.
Kč/ks), termokamera
(30 tis. Kč/ks),
osvětlovací souprava
(240 tis. Kč/ks).
Cílová hodnota ve
výši 5 setů se skládá
z následujících setů:
Set 1: dopravní
automobil pro
evakuaci a nouzové
zásobování obyvatel
obcí, cena za set 1,6
mil. Kč,
Set 2: hadicový přívěs,
cena za set 150 tis. Kč,
Set 3: oscilační vodní
monitor +
termokamera, cena za
set 100 tis. Kč,
Set 4: oscilační vodní
monitor +
termokamera +
osvětlovací souprava,
cena za set 340 tis. Kč,
Set 5: oscilační vodní
monitor + osvětlovací

IZS

1.2

IROP

PO 4

IP 9d

4.1

15

57501

Počet nových a
modernizovaných
objektů
sloužících
složkám IZS

objekty

2.1

16

výstup

0

2015

1

2023

1

souprava, cena za set
310 tis. Kč.
V návaznosti na
zjištěnou průměrnou
cenu a absorpční
kapacitu byla cílová
hodnota stanovena na
5 setů. Hodnota
jednotlivých předmětů
se pohybuje od 30 tis.
Kč do 1,6 mil. Kč.
MAS hodlá podpořit
pořízení techniky
částkou 2,5 mil. Kč, za
kterou plánuje pořídit
5 setů v průměrné
hodnotě 500 tis. Kč.
Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území (analýza
ceníků firem).
Zejména s ohledem na
potřeby území a
absorpční kapacitu
MAS očekává
realizaci dvou projektů
zaměřených na
modernizaci objektů
sloužících složkám
IZS. Ze záměrů
místních subjektů a na
základě provedené
analýzy ceníků firem
MAS očekává, že
průměrná částka za 1
zodolnění či
rekonstrukci objektu
bude ve výši 2,25 mil.
Kč. Vzhledem k tomu,
že tento indikátor je
zároveň milníkem, tak
MAS očekává, že k
31.12. 2018 dosáhne
hodnota tohoto
indikátoru hodnoty 1
objekt.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:

Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. Do výzvy
zaměřené na Stanice
IZS s celkovou alokací
3,5 mil. Kč byla
předložena pouze
jedna žádost o
podporu, která
vyčerpala stanovenou
alokaci. Vzhledem
k tomu, že další
původně plánované
žádosti subjektů
z území byly
podpořeny
prostřednictvím
individuální výzvy,
bude prostřednictvím
MAS podpořen pouze
1 objekt, přičemž
průměrná částka za 1
zodolnění či
rekonstrukci objektu
bude ve výši cca 3,5
mil. Kč.
57520

90501

Počet
exponovaných
území
nedostatečnou
připraveností
složek IZS
Počet
revitalizovaných
památkových
objektů

území

výsledek

108

2014

48

2023

není ŘO
vyžadován

objekty

výstup

0

2015

2

2023

1

s

17

Výchozí i cílová
hodnota indikátoru vč.
data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového
dokumentu IROP.
Způsob stanovení
původní hodnoty:
V území se nachází 3
památky uvedené na
seznamu národních
kulturních památek.
Vzhledem k tomu, že
alokace umožňuje z
tohoto opatření
programového rámce
realizaci spíše menších
projektů, s
přihlédnutím k
potřebám místních
vlastníků kulturních
památek MAS
očekává, že během
realizace SCLLD

1.5

IROP

PO 4

IP 9d

dojde k revitalizaci tří
památkových objektů
s tím, že se s ohledem
na alokaci bude jednat
pouze o drobné
úpravy, přičemž jejich
součástí se očekává i
revitalizace veřejných
prostranství. Na
základě zamýšlených
záměrů a obvyklých
cen v území MAS
předpokládá
průměrnou cenu za 1
revitalizaci objektu ve
výši 1,5 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že
tento indikátor je
zároveň milníkem, tak
MAS očekává, že k
31.12. 2018 dosáhne
hodnota tohoto
indikátoru hodnoty 1
objekt.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. V rámci
první výzvy zaměřené
na kulturní dědictví
byla předložena 1
žádost o podporu,
která vyčerpala
alokaci z EFRR ve
výši 3 mil. Kč.
S ohledem na možné
typy projektů MAS
očekává, že ve druhé
výzvě na kulturní
dědictví bude
podpořena jedna
žádost, neboť
v opatření zbývá
vyčerpat částku ve
výši 1,5 mil. Kč. MAS
předpokládá
průměrnou cenu za 1
revitalizaci objektu ve
výši 2,25 mil. Kč.

4.1

18

90601

Počet revitalizací
přírodního
dědictví

revitalizace

19

výstup

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi), provedeného
mapování absorpční
kapacity a zjišťování
potřeb v území.
Vzhledem k tomu, že
alokace umožňuje
z tohoto opatření
programového rámce
realizaci spíše menších
projektů,
s přihlédnutím
k potřebám místních
vlastníků kulturních
památek MAS
očekává spíše realizaci
projektů zaměřených
na revitalizaci
veřejných prostranství
(parky, zahrady atd.).
Vzhledem k tomu, že
na území se nachází tři
národní kulturní
památky, přičemž u
všech MAS
předpokládá, že
součástí projektu bude
revitalizace
prostranství, byla
cílová hodnota
stanovena ve výši 3
revitalizace. Na
základě zamýšlených
záměrů a obvyklých
cen v území MAS
předpokládá
průměrnou cenu za 1
revitalizaci ve výši 1,5
mil. Kč.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních

zkušeností s realizací
SCLLD. V rámci
první výzvy zaměřené
na kulturní dědictví
byla předložena 1
žádost o podporu,
která vyčerpala
alokaci z EFRR ve
výši 3 mil. Kč a její
součástí byla
revitalizace veřejného
prostranství.
S ohledem na možné
typy projektů MAS
očekává, že ve druhé
výzvě na kulturní
dědictví bude
podpořena jedna
žádost, jejíž součástí
bude revitalizace
prostranství, neboť
v opatření zbývá
vyčerpat částku ve
výši 1,5 mil. Kč. Na
základě zamýšlených
záměrů a obvyklých
cen v území MAS
předpokládá
průměrnou cenu za 1
revitalizaci ve výši
2,25 mil. Kč.
91005

Zvýšení
očekávaného
počtu
návštěv
podporovaných
kulturních
a
přírodních
památek a atrakcí

návštěvy/
rok

20

výstup

0

2015

350

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
kvalifikovaného
odhadu a na základě
informací
poskytnutých
vlastníky kulturních
památek. Na území se
nachází tři národní
kulturní památky,
přičemž MAS
vzhledem k alokaci
očekává spíše menší
projekty, jejichž
realizace nebude mít
zásadní vliv na
návštěvnost těchto

památek, a proto je
odhadovaná cílová
hodnota stanovena ve
výši 5 500
návštěv/rok. Pokud
podělíme celkovou
alokaci na toto
opatření
programového rámce
odhadovaným
zvýšeným počtem, tak
nám vyjde, že na
každou 1 návštěvu za
rok bude využito cca
818,- Kč.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. Indikátor u
projektu podpořeného
z první výzvy je
nastaven na 218
návštěvníků a bude
vykazován za období
1. 1. 2019 až 31. 12.
2019. Vzhledem
k tomu, že budou
realizovány menší
projekty, není
očekávané zvýšení
počtu návštěv nikterak
zásadní. MAS
vzhledem k alokaci
očekává spíše menší
projekty, jejichž
realizace nebude mít
zásadní vliv na
návštěvnost těchto
památek, a proto je
odhadovaná cílová
hodnota stanovena ve
výši 350 návštěv/rok.
Pokud podělíme
celkovou alokaci na
toto opatření
programového rámce
odhadovaným
zvýšeným počtem, tak
nám vyjde, že na
každou 1 návštěvu za
21

rok bude využito cca
12 857,- Kč.
90801

Počet
realizací
rozvoje
infrastrukturních
opatření

realizace

22

výstup

0

2015

1

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
V území se nachází tři
památky uvedené na
seznamu národních
kulturních památek,
přičemž ve vztahu
k tomuto indikátoru je
možná maximálně
jedna realizace na
jednu památku. S
přihlédnutím k
potřebám místních
vlastníků kulturních
památek MAS
očekává, že během
realizace SCLLD
dojde k realizaci
rozvoje
infrastrukturních
opatření u dvou
památek.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. V první
výzvě na kulturní
dědictví byl podpořen
zámek Nové Město
nad Metují, který se
chystá předložit žádost
o podporu i do druhé
výzvy z tohoto
opatření. Vlastníci
ostatních dvou
památek prozatím
neprojevili zájem o
podporu svých záměrů
přes MAS. S
přihlédnutím k
potřebám místních
vlastníků kulturních
památek MAS
očekává, že během
realizace SCLLD
dojde k realizaci
rozvoje

infrastrukturních
opatření u jedné
památky.
91010

Počet
návštěv
kulturních
památek
a
paměťových
institucí
zpřístupněných
za vstupné

návštěvy/
rok

výsledek

26 553
793

2013

27 500
000

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová
hodnota indikátoru vč.
data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového
dokumentu IROP.

50001

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o
děti
nebo
vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

2015

1 140

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota u
podpořených
vzdělávacích zařízení
vyjadřuje maximální
počet dětí, žáků či
studentů v jednom
okamžiku v celkové
výši 310 osob.
Hodnota vychází ze
šetření MAS a tvoří ji
tato zařízení: 1x MŠ –
20 podpořených osob,
6 x ZŠ – celkem 150
podpořených osob, 2x
SŠ – celkem 120
podpořených osob a
1x zájmové a
neformální vzdělávání
– 20 podpořených
osob.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. Většina
doposud předložených
projektů je zaměřena
na bezbariérovost či
vybudování vybavení
pro širší využití.
Doposud předložené a
MAS podpořené
projekty v souhrnu u
tohoto indikátoru
vykazují cílovou
hodnotu 1 085 osob,
přičemž MAS ještě
bude vyhlašovat výzvy

23

z alokace tohoto
opatření.
50000

2.2

1.4

IROP

PO 4

IP 9d

Počet
podpořených
vzdělávacích
zařízení

zařízení

4.1

24

výstup

0

2015

8

2023

2

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi), provedeného
mapování absorpční
kapacity a zjišťování
potřeb v území. MAS
očekává s ohledem na
potřeby území, že o
toto opatření
programového rámce
bude z řad žadatelů
velký zájem,
a proto se očekává 10
podpořených
vzdělávacích zařízení
(1x MŠ, 6x ZŠ, 2x SŠ,
1x
zařízení
pro
zájmové a neformální
vzdělávání mládeže),
přičemž
podle
zjišťování cen v místě
a čase obvyklých a
zamýšlených
projektových záměrů
vychází
průměrná
cena
na
jedno
podpořené vzdělávací
zařízení ve výši 1,150
mil. Kč. Vzhledem k
tomu,
že
tento
indikátor je zároveň
milníkem, tak MAS
očekává, že k 31.12.
2018 dosáhne hodnota
tohoto
indikátoru
hodnoty 3 zařízení (2x
ZŠ, 1x SŠ). Vše bude
závislé na tom, kdy
bude hotov strategický
rámec MAP.
Zdůvodnění změny

původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
a dosaženého milníku
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. MAS na
vzdělávání alokovala
částku ve výši 11,5
mil. Kč, přičemž
doposud na tuto oblast
vyhlásila celkem 3
výzvy (2 na základní
školy a 1 na střední
školy), v rámci
kterých vyčerpala
alokaci ve výši cca
7,41 mil. Kč. Výše
výdajů za předložené
projekty je vyšší, než
bylo při tvorbě
strategie CLLD
předpokládáno a proto
dochází ke snížení
cílové hodnoty počtu
podpořených
vzdělávacích zařízení.
Průměrná cena na
jedno podpořené
zařízení je ve výši
1 437 500,- Kč,
přičemž MAS
očekává, že k 31.12.
2018 dosáhne hodnota
tohoto indikátoru
hodnoty 2 zařízení.
50030

Podíl
osob
předčasně
opouštějících
vzdělávací
systém

%

výsledek

5,4

2013

5

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová
hodnota indikátoru vč.
data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového
dokumentu IROP.

50020

Podíl
tříletých
dětí umístěných v
předškolním
zařízení

%

výsledek

77,3

2013

90,5

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová
hodnota indikátoru vč.
data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového
dokumentu IROP.

50120

Počet
osob
využívající

osoby

výsledek

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

Na základě mapování
absorpční kapacity a

25

zařízení péče o
děti do 3 let

60000

Celkový
účastníků

počet

zjišťování potřeb
území MAS v rámci
tohoto opatření
předpokládá podporu
jedné mateřské školy,
která bude rozšiřovat
svoji kapacitu i
v souvislosti s tím, aby
mohla přijímat děti
mladší 3 let. Cílová
hodnota indikátoru ve
výši 3 osoby odpovídá
počtu osob, které
mohou jít do práce
díky tomu, že dítě
bude umístěno
v předškolním
zařízení. Výchozí
hodnota je nulová,
neboť před realizací
mateřská škola
nedisponuje
dostatečnými
kapacitami, aby mohla
přijímat děti mladší 3
let.
osoby

26

výstup

0

2015

25

2023

není ŘO
vyžadován

MAS podle
předběžného zájmu z
území očekává
především realizaci
projektů zaměřených
na podporu sociálních
služeb poskytovaných
terénní a ambulantní
formou (projekty s
delší dobou realizace),
přičemž předpokládá,
že účastníky budou
jednoznačně
identifikované osoby s
podporou vyšší, než je
bagatelní. Předpokládá
se tedy zejména
podpora sociálních
služeb pracujících s
osobami z cílových
skupin v
dlouhodobějším
horizontu, proto lze
předpokládat vyšší
náklady na jednu
osobu. MAS

předpokládá, že v
rámci projektů budou
v součtu podpořeni
celkem tři plně
přepočtení pracovníci,
přičemž
předpokládaný počet
účastníků (klientů) na
jedno plně přepočtené
pracovní místo
vychází na 8. Cílová
hodnota tohoto
indikátoru tak s
ohledem na výše
uvedené skutečnosti
byla stanovena ve výši
25, což představuje
kvalifikovaný odhad
na 1 účastníka ve výši
cca 80 tis. Kč (vychází
z běžné praxe místních
poskytovatelů služeb,
přičemž zohledňuje
standard financování
služeb v
Královéhradeckém
kraji).
62200

Počet
projektů
zaměřených na
orgány veřejné
správy a veřejné
služby
na
celostátní,
regionální
a
místní úrovni

projekty

27

výstup

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. Jelikož
prostřednictvím tohoto
opatření budou
podporovány sociální
služby, které jsou
podle definice
indikátoru službou
veřejnou, MAS
očekává v rámci
stanovené alokace
minimálně 2 projekty,
které budou zaměřeny
zejména na podporu
sociálních služeb
poskytovaných terénní
a ambulantní formou v
dlouhodobějším

horizontu.
67001

2.1

OP Z

PO 2

IP 3

Kapacita
podpořených
služeb

místa

2.3

28

výstup

0

2015

8

2023

není ŘO
vyžadován

Při určení cílové
hodnoty indikátoru
MAS vychází z
průměrné hrubé
mzdy/platu pozice
Sociální a terénní
pracovník v území,
která se dle místního
šetření pohybuje ve
výši 28 tis. Kč vč.
zákonných
odvodů/měsíc, což
respektuje hodnoty
uvedené v dokumentu
Obvyklé mzdy/platy
pro Operační program
Zaměstnanost. Při
plném pracovním
úvazku tak mzdové
náklady na 1
sociálního a terénního
pracovníka vyjdou na
336 tis. Kč/rok, resp.
672 tis. Kč za 2 roky.
Vzhledem k tomu, že
MAS předpokládá
projekty s delší dobou
realizace, počítá se v
tomto opatření s
podporu 3 plně
přepočtených
pracovních úvazků,
přičemž průměrné
náklady na jeden plný
úvazek budou činit cca
336 tis. Kč/rok. Díky
tomu, že podpora
přispěje k navýšení
personálu žadatelů,
MAS očekává, že se
maximální počet osob,
které může podpořená
služba v danou chvíli
obsloužit, bude blížit
hodnotě 8. Tato
hodnota vychází z
předpokládaného
celkového počtu
účastníků (25), který
je podělen
odhadovaným počtem

podpořených
sociálních služeb (3).

2.3

67010

Využívání
podpořených
služeb

osoby

výsledek

0

2015

10

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na připravované
projektové záměry a
ve vztahu k preferenci
dlouhodobějších
projektů MAS
očekává, že počet
anonymních klientů či
klientů
nepřekračujících
bagatelní podporu,
kteří využijí
podpořenou službu či
program během trvání
projektu, bude
minimální. V rámci
projektů bude kladen
důraz na vhodnou a
déle trvající podporu
účastníků projektu s
ohledem na efektivní
řešení problematiky
sociálního
začleňování, a proto je
cílová hodnota tohoto
indikátoru stanovena
na počtu 10.

67315

Bývalí účastníci
projektů v oblasti
sociálních služeb,
u nichž služba
naplnila svůj účel

osoby

výsledek

0

2015

21

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě,
definici indikátoru a
stanovené cílové
hodnotě u
nadřazeného
indikátoru 67310, byla
stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru.
Prostřednictvím tohoto
opatření budou
preferovány projekty

29

zaměřené na vhodnou
a déle trvající podporu
účastníků. Vzhledem k
tomu, že
předpokládaný
celkový počet
účastníků je 25, dá se
očekávat, že alespoň
21 účastníků bude mít
uzavřenou smlouvu o
poskytování sociálních
služeb, individuální
plán a jeho kladné
vyhodnocení o
kvalitativní změně v
životě.
67310

Bývalí účastníci
projektů, u nichž
intervence
formou sociální
práce
naplnila
svůj účel

osoby

výsledek

0

2015

23

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. Díky
preferenci projektů
zaměřených na
podporu sociálních
služeb s delší dobou
realizace a s
přihlédnutím k
celkovému počtu
účastníků (25) MAS
očekává, že alespoň u
90% jednoznačně
identifikovaných osob
s podporou vyšší, než
je bagatelní,
intervence formou
sociální práce naplní
svůj účel.

60000

Celkový
účastníků

osoby

výstup

0

2015

30

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na předpokládanou
povahu předkládaných
projektů a na místní

počet

30

podmínky byl
proveden
kvalifikovaný odhad
na 1 účastníka, který
je cca 100 tis. Kč.

2.4

OP Z

PO 2

IP 3

50001

Kapacita
podpořených
zařízení péče o
děti
nebo
vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

2015

40

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS
předpokládá, že v
tomto opatření budou
podpořena zařízení
péče o děti, která
budou mít v souhrnu
kapacitu ve výši 40
dětí. S ohledem na
stanovenou alokaci na
toto opatření vychází
průměrná částka ve
výši 80 tis. Kč na 1
uživatele (dítě).

50100

Počet
podpořených
zařízení péče o
děti předškolního
věku

zařízení

výstup

0

2015

1

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS v
tomto opatření v rámci
projektů
podporovaných ESF
předpokládá podporu
zařízení péče o děti,
která bude zaměřena
na děti předškolního
věku i na žáky
docházející do
základní školy. S
ohledem na povahu
předpokládaných
projektů tak MAS v
rámci tohoto opatření
očekává podporu
pouze 1 zařízení, které
bude výhradně
zaměřeno na péči o

2.3

31

děti předškolního
věku.
50110

Počet
osob
využívajících
zařízené péče o
děti předškolního
věku

osoby

výsledek

0

2015

8

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na předpokládanou
povahu předkládaných
projektů a na místní
podmínky MAS
očekává, že alespoň 8
osobám (rodičům dětí
předškolního věku)
bude díky podpoře
zařízení péče děti
umožněno jít do práce.

50120

Počet
osob
využívajících
zařízení péče o
děti ve věku do 3
let

osoby

výsledek

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na předpokládanou
povahu předkládaných
projektů a na místní
podmínky MAS
očekává, že alespoň 3
osobám (rodičům dětí
ve věku do 3 let) bude
díky podpoře zařízení
péče děti umožněno jít
do práce.

62800

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

osoby

výsledek

0

2015

5

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S
přihlédnutím k povaze
připravovaných
záměrů lze očekávat,
že alespoň 5 účastníků
bude z řad

32

znevýhodněných.

3.1

3.4

PRV

PU 6

PO 6B

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

9

2022

3

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční
kapacity a
kvalifikovaného
odhadu. MAS
očekává, že v rámci
podpory
nezemědělského
podnikání bude
podpořeno devět
příjemců, přičemž
hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši
3. Datum cílové
hodnoty je s ohledem
na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

2

2022

0

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
propočtu z alokace s
přihlédnutím k
místním potřebám.
MAS očekává, že v
rámci podpory
nezemědělského
podnikání budou v
součtu vytvořeny dvě
pracovní místa,
přičemž hodnota pro
mid-term hodnocení
(rok 2018) byla
stanovena ve výši 0.
Datum výchozí
hodnoty je shodné s
datem odevzdání
žádosti o realizaci
SCLLD
prostřednictvím
MS2014+, datum
cílové hodnoty je s
ohledem na informace
uvedené v Metodice
pro tvorbu Fichí

19.2.1

33

10000

Počet
podniků
pobírajících
podporu

podniky

34

výstup

0

2015

1

2023

1

stanoveno na konec
roku 2022.
Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi), provedeného
mapování absorpční
kapacity a zjišťování
potřeb v území. MAS
očekává, že ačkoliv v
současné době není
v území evidován ani
jeden sociální podnik,
tak že i díky realizaci
strategie CLLD dojde
k rozvoji sociálního
podnikání v území,
kdy MAS vzhledem
k potřebám území
očekává, že z tohoto
opatření budou
podpořeny celkem 3
sociální podniky,
přičemž průměrné
náklady na 1 sociální
podnik se dle
porovnání
s obdobnými
realizovanými akcemi
pohybují kolem 1,034
mil. Kč. Vzhledem k
tomu, že tento
indikátor
je zároveň milníkem,
tak MAS očekává, že
k 31.12. 2018 dosáhne
hodnota
tohoto
indikátoru hodnoty 1
podnik.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací

SCLLD. Výzva na
Sociální podnikání
byla vyhlášena
koncem roku 2017 na
celkovou alokaci
stanovenou na toto
opatření (3,101 mil.
Kč). Do výzvy se
přihlásil pouze 1
žadatel, který zcela
vyčerpal částku
alokovanou na toto
opatření. Ostatní
původně očekávaní
zájemci o podporu
z tohoto opatření buď
uspěli v přímé výzvě
IROP, příp. ztratili
zájem. Průměrné
náklady na
vybudování 1
sociálního podniku se
dle porovnání
s obdobnými
realizovanými akcemi
pohybují kolem 3,101
mil. Kč.
10102

1.3

IROP

PO 4

IP 9d

Počet
podniků
pobírajících
granty

podniky

4.1

35

výstup

0

2015

1

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi), provedeného
mapování absorpční
kapacity a zjišťování
potřeb v území. MAS
očekává, že ačkoliv v
současné době není
v území evidován ani
jeden sociální podnik,
tak že i díky realizaci
strategie CLLD dojde
k rozvoji sociálního
podnikání v území,
kdy MAS vzhledem

k potřebám území
očekává, že z tohoto
opatření budou
podpořeny celkem 3
sociální podniky,
přičemž průměrné
náklady na 1 sociální
podnik se dle
porovnání
s obdobnými
realizovanými akcemi
pohybují kolem 1,034
mil. Kč.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. Výzva na
Sociální podnikání
byla vyhlášena
koncem roku 2017 na
celkovou alokaci
stanovenou na toto
opatření (3,101 mil.
Kč). Do výzvy se
přihlásil pouze 1
žadatel, který zcela
vyčerpal částku
alokovanou na toto
opatření. Ostatní
původně očekávaní
zájemci o podporu
z tohoto opatření buď
uspěli v přímé výzvě
IROP, příp. ztratili
zájem. Průměrné
náklady na
vybudování 1
sociálního podniku se
dle porovnání
s obdobnými
realizovanými akcemi
pohybují kolem 3,101
mil. Kč.
10400

Zvýšení
zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích

výstup

FTE

36

0

2015

3,7

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota byla
stanovena na základě
provedeného

mapování absorpční
kapacity,
kvalifikovaného
odhadu a výpočtu z
průměrných
orientačních cen
v místě obvyklých.
Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření (3,101
mil. Kč) MAS
očekává, že v rámci
projektů dojde ke
zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích o 8 plných
pracovních úvazků,
přičemž průměrné
náklady na 1 plný
pracovní
úvazek
místní akční skupina
vzhledem k místním
podmínkám očekává
ve výši cca 387,6 tis.
Kč.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. V rámci
předložené žádosti o
podporu žadatel
plánuje vytvořit 6
nových pracovních
míst - z toho 3 na celý
úvazek a 1 na
poloviční úvazek a 1
na úvazek 0,2. Tedy: 2
FTE (CS - Pracovník
pro potravinářskou
výrobu) + 0,5 FTE
(Ekonomika,
personalistika a
administrativa
podniku) + 1 FTE
(Vedoucí pracovník
pro CS) + 0,2 FTE
(Sociální a pracovní
psycholog) = 3,7 FTE.
Průměrné náklady na
1 plný pracovní
37

úvazek místní akční
skupina vzhledem
k místním podmínkám
očekává ve výši cca
838,1 tis. Kč.
10105

Počet
nových
podniků,
které
dostávají podporu

podniky

38

výstup

0

2015

1

2023

není ŘO
vyžadován

Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
zjišťování obvyklých
cen v území
(porovnání
s obdobnými
realizovanými
akcemi), provedeného
mapování absorpční
kapacity a zjišťování
potřeb v území.
Vzhledem k tomu, že
na území se v
současné době
nenachází ani jeden
sociální podnik a o
tento druh podnikání
je v regionu čím dál
větší zájem, MAS
očekává, že díky
podpoře v území
vzniknou tři nové
sociální podniky,
přičemž dle porovnání
s obdobnými
realizovanými akcemi
byla stanovena
průměrná cena na 1
sociální podnik ve
výši cca 1,034 mil.
Kč.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. Výzva na
Sociální podnikání
byla vyhlášena
koncem roku 2017 na
celkovou alokaci
stanovenou na toto

opatření (3,101 mil.
Kč). Do výzvy se
přihlásil pouze 1
žadatel, který zcela
vyčerpal částku
alokovanou na toto
opatření. Ostatní
původně očekávaní
zájemci o podporu
z tohoto opatření buď
uspěli v přímé výzvě
IROP, příp. ztratili
zájem. Průměrné
náklady na
vybudování 1
sociálního podniku se
dle porovnání
s obdobnými
realizovanými akcemi
pohybují kolem 3,101
mil. Kč.

3.2

10300

Soukromé
investice
odpovídající
veřejné podpoře
podniků (granty)

EUR

výstup

0

2015

5 935

2023

není ŘO
vyžadován

10403

Zvýšení
zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích
se
zaměřením
na
znevýhodněné

FTE

výstup

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován
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Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
stanovené alokace na
toto opatření
programového rámce
(3,101 mil. Kč) a
kvalifikovaného
odhadu. Při výpočtu
cílové hodnoty MAS
očekává, že soukromé
investice odpovídající
veřejné podpoře
podniků budou činit
5% z celkových
způsobilých
výdajů. Na základě
toho místní akční
skupina došla k
hodnotě 5 935 EUR,
přičemž pro přepočet
byl použit kurz 1 EUR
= 27,50 Kč.
Způsob stanovení
původní hodnoty:
Cílová hodnota byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční

skupiny

kapacity,
kvalifikovaného
odhadu a výpočtu z
průměrných
orientačních cen
v místě obvyklých.
Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření (3,101
mil. Kč) MAS
očekává, že v rámci
projektů dojde ke
zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích o 8 plných
pracovních úvazků,
přičemž průměrné
náklady na 1 plný
pracovní úvazek
místní akční skupina
vzhledem k místním
podmínkám očekává
ve výši cca 387,6 tis.
Kč. S ohledem na to,
že v rámci tohoto
opatření bude kladen
důraz na zaměstnanost
osob ze
znevýhodněných
skupin, MAS očekává,
že polovina (4) z
celkového počtu 8
plných pracovních
úvazků bude z řad
osob patřících ke
znevýhodněným
skupinám.
Zdůvodnění změny
původních hodnot:
Změna cílové hodnoty
vychází z dosavadních
zkušeností s realizací
SCLLD. V rámci
předložené žádosti o
podporu žadatel
plánuje vytvořit 2
nová pracovní místa
pro osoby z cílových
skupin, obě na celý
úvazek. Tedy: 1 FTE
(CS - Pracovník pro
potravinářskou
40

výrobu) + 1 FTE (CS Pracovník pro
potravinářskou
výrobu) = 2 FTE. S
ohledem na to, že v
rámci tohoto opatření
bude kladen důraz na
zaměstnanost osob ze
znevýhodněných
skupin, MAS očekává,
že polovina (2) z
celkového počtu cca
3,7 plných pracovních
úvazků bude z řad
osob patřících ke
znevýhodněným
skupinám.
10411

Míra
nezaměstnanosti
osob s nejnižším
vzděláním

%

výsledek

28,5

2012

22

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová
hodnota indikátoru vč.
data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového
dokumentu IROP.

60000

Celkový
účastníků

osoby

výstup

0

2015

15

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na charakter možných
zaměření projektů, na
výši minimální mzdy a
možnou délku
realizace projektů
(zejména u projektů
zaměřených na
podporu pracovních
míst se očekává
dlouhodobější
podpora) byl proveden
kvalifikovaný odhad
na 1 účastníka.
Při výpočtu
průměrných nákladů
na účastníka MAS
vychází z toho, že v
tomto opatření bude
podle místního šetření

počet
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žádáno především o
podporu projektů,
které budou řešit
problematiku
nezaměstnanosti mj.
prostřednictvím
vytváření nových
pracovních míst, která
by měla být
dlouhodobě udržitelná.
Podporovány tedy
budou mzdové
příspěvky vzniklé v
souvislosti s
umístěním osoby z
cílové skupiny na trh
práce nebo v
souvislosti s udržením
takové osoby na trhu
práce. Vzhledem k
tomu, že tyto výdaje
jsou způsobilé až do
výše 100% mzdových
nákladů na dané
pracovní místo,
předpokládá MAS
mzdu pro pracovníka
ve výši 15 tis.
Kč/měsíc při 40
hodinové týdenní
pracovní době. Při
podpoře plného
pracovního úvazku tak
zaměstnavatel může
získat podporu ve výši
180 tis. Kč/rok. S
ohledem na situaci v
území MAS
předpokládá, že ne
všichni žadatelé budou
žádat o podporu
celého pracovního
úvazku, nýbrž jen
částečného.
Předpoklad pro
pracovní místa je
následující:
a)pracovník s
úvazkem 0,5 na 36
měsíců = 270 tis. Kč,
takových MAS
očekává 5,
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b)pracovník s
úvazkem 1,0 na 36
měsíců = 540 tis. Kč,
takové MAS očekává
2. V rámci ostatních
možných aktivit
(zejména profesní
vzdělávání) MAS
očekává podporu na 1
účastníka v
předpokládané výši 33
750,- Kč, přičemž zde
se počítá s 8
účastníky.
Předpokládaný
celkový počet
účastníků tak je 15,
přičemž
předpokládané
průměrné náklady na 1
účastníka činí 180 tis.
Kč.
50105

Počet
zaměstnavatelů,
kteří podporují
flexibilní formy
práce

podniky

výstup

0

2015

1

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na situaci v území
MAS předpokládá, že
alespoň 1
zaměstnavatel bude
podporovat flexibilní
formy práce, když
alespoň jednu z forem
práce před zahájením
projektu nevyužíval.

62700

Účastníci
zaměstnaní
po
ukončení
své
účasti,
včetně
OSVČ

osoby

výsledek

0

2015

8

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. Vzhledem
k tomu, že MAS s
ohledem na
připravované záměry
očekává celkový počet
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účastníků ve výši 15 a
do tohoto indikátoru
jsou započítáváni i
účastníci, kteří získali
zaměstnání i v
průběhu projektu,
MAS očekává, že více
než polovina účastníků
(alespoň 8) bude
zaměstnána po
ukončení své účasti.

2.2

OP Z

PO 2

IP 3

62800

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

osoby

výsledek

0

2015

5

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. Podle
charakteru
předpokládaných
projektů MAS
očekává, že účastníci,
kteří získají kvalifikaci
po ukončení své účasti
(indikátor 62600) a
kteří zároveň nebudou
patřit mezi účastníky
zaměstnané po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ
(indikátor 62700), se
zařadí mezi
znevýhodněné
účastníky, kteří po
ukončení své účasti
hledají zaměstnání,
jsou v procesu
vzdělávání/odborné
přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i
OSVČ (indikátor
62800). Cílová
hodnota indikátoru tak
byla stanovena na 5
účastníků.

62900

Účastníci
zaměstnaní
měsíců
ukončení

osoby

výsledek

0

2015

5

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a

2.3

6
po
své
44

účasti,
OSVČ

včetně

definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS
předpokládá, že
prostřednictvím
projektů dojde k
vytvoření
dlouhodobějších
pracovních míst, která
budou zachována i po
ukončení projektů a to
minimálně pro 5
účastníků (tzn. více
než 50% z
předpokládané cílové
hodnoty indikátoru
62700).

63100

Účastníci ve věku
nad
54
let
zaměstnaní
6
měsíců
po
ukončení
své
účasti,
včetně
OSVČ

osoby

výsledek

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na konzultaci s
potenciálními žadateli
MAS předpokládá, že
alespoň 40% z
účastníků
zaměstnaných 6
měsíců po ukončení
své účasti, vč. OSVČ,
bude ve věku nad 54
let.

50130

Počet
osob
pracujících
v rámci
flexibilních
forem práce

osoby

výsledek

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na situaci v území
MAS předpokládá, že
alespoň 2 osoby budou
pracovat v rámci
flexibilních forem
práce.
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63200

Znevýhodnění
účastníci
zaměstnaní
6
měsíců
po
ukončení
své
účasti
včetně
OSVČ

osoby

výsledek

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. Cílová
hodnota indikátoru
byla stanovena jako
rozdíl mezi účastníky
zaměstnanými 6
měsíců po ukončení
své účasti, včetně
OSVČ (indikátor
62900) a účastníky ve
věku nad 54 let
zaměstnaných 6
měsíců po ukončení
své účasti, včetně
OSVČ (indikátor
63100). Předpokladem
(cílovou hodnotou)
tedy jsou 3 účastníci.

62600

Účastníci, kteří
získali kvalifikaci
po ukončení své
účasti

osoby

výsledek

0

2015

8

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS
předpokládá, že
všichni účastníci, kteří
se zúčastní aktivit
zaměřených na
profesní vzdělávání,
získají potvrzení o
kvalifikaci. Cílová
hodnota indikátoru tak
činí 8 účastníků.

10213

Počet sociálních
podniků
vzniklých díky
podpoře

organizace

výstup

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. V současné
době není na území
podle dostupných
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zdrojů provozován
žádný sociální podnik.
MAS očekává, že
vzhledem k situaci v
území dojde ke vzniku
alespoň 2 nových
sociálních podniků.

2.3

OP Z

PO 2

IP 3

2.3

osoby

výstup

0

2015

6

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem
na předpokládanou
povahu předkládaných
projektů a na místní
podmínky byl
proveden
kvalifikovaný odhad
na 1 účastníka, který
je cca 550 tis. Kč.

Počet sociálních
podniků
vzniklých díky
podpoře,
které
fungují
i
po
ukončení
podpory

podniky

výsledek

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS
předpokládá, že
intervence budou
vynaloženy
smysluplně, neboť u 2
sociálních podniků
MAS očekává, že rok
po ukončení podpory
budou pokračovat ve
své činnosti ve
srovnatelném rozsahu,
jako na konci podpory.

Účastníci
zaměstnaní
po
ukončení
své
účasti,
včetně
OSVČ

osoby

výsledek

0

2015

6

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS
očekává, že vzhledem

60000

Celkový
účastníků

10211

62700

počet
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k povaze
připravovaných
projektů budou všichni
účastníci v průběhu
projektu zaměstnáni.
62800

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

osoby

výsledek

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS
očekává, že alespoň
polovina z celkového
počtu účastníků bude z
řad znevýhodněných,
kteří budou
zaměstnáni v
sociálním podniku.

63200

Znevýhodnění
účastníci
zaměstnaní
6
měsíců
po
ukončení
své
účasti
včetně
OSVČ

osoby

výsledek

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření,
absorpční kapacitě a
definici indikátoru
byla stanovena cílová
hodnota tohoto
indikátoru. MAS
očekává, že díky
poskytnuté podpoře
bude v území
nastartován rozvoj
sociálního podnikání,
jehož provoz bude
pokračovat i po
ukončení projektu.
Proto MAS očekává,
že alespoň 2
znevýhodnění
účastníci budou
zaměstnáni i 6 měsíců
po ukončení své účasti
v projektu.

92301

Počet účastníků
vzdělávání

osoby

výstup

0

2015

15

2022

6

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
propočtu průměrných
nákladů na jednotku a
kvalifikovaného
odhadu. MAS
očekává, že během
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realizace SCLLD v
rámci této fiche
proběhne vzdělávání
pro 15 účastníků,
přičemž hodnota pro
mid-term hodnocení
(rok 2018) byla
stanovena ve výši 6.
Datum cílové hodnoty
je s ohledem na
informace uvedené v
Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

3.1

PRV

PU 6

PO 6B

19.2.1

92030

T3 Celkový počet
vyškolených
účastníků podle
čl. 14 nařízení
EU č. 1305/2013
(Vzdělávací
akce)

participants

výsledek

0

2015

10

2022

3

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
propočtu průměrných
nákladů na jednotku a
kvalifikovaného
odhadu. MAS
očekává, že 10
účastníků bude
vyškoleno podle čl. 14
nařízení EU č.
1305/2013, přičemž
hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši
3. Datum výchozí
hodnoty je shodné s
datem odevzdání
žádosti o realizaci
SCLLD
prostřednictvím
MS2014+, datum
cílové hodnoty je s
ohledem na informace
uvedené v Metodice
pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec
roku 2022.

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

10

2022

3

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční
kapacity a
kvalifikovaného
odhadu. MAS očekává
10 podpořených
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3.2

PRV

PU 6

PO 6B

příjemců v rámci fiche
zaměřené na zvýšení
konkurenceschopnosti
zemědělských
podniků, přičemž
hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši
3. Datum cílové
hodnoty je s ohledem
na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

19.2.1
94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

1

2022

0

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
propočtu z alokace s
přihlédnutím k
místním potřebám.
MAS očekává, že v
rámci podpory
zemědělských
podnikatelů bude v
součtu vytvořeno 1
pracovní místo,
přičemž hodnota pro
mid-term hodnocení
(rok 2018) byla
stanovena ve výši 0.
Datum výchozí
hodnoty je shodné s
datem odevzdání
žádosti o realizaci
SCLLD
prostřednictvím
MS2014+, datum
cílové hodnoty je s
ohledem na informace
uvedené v Metodice
pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec
roku 2022.

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

2

2022

1

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční
kapacity a
kvalifikovaného
odhadu. MAS očekává

4.1
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3.3

3.7

PRV

PRV

PU 6

PU 6

PO 6B

PO 6B

v této fichi podporu
dvou příjemců, kteří
budou mít projekty
zaměřené na
zpracování
zemědělských
produktů, přičemž
hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši
1. Datum cílové
hodnoty je s ohledem
na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

19.2.1
94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

0

2022

0

MAS s ohledem na
nižší alokaci na tuto
fichi neočekává v této
oblasti vytvoření
pracovního místa v
rámci podpořených
projektů. Datum
výchozí hodnoty je
shodné s datem
odevzdání žádosti o
realizaci SCLLD
prostřednictvím
MS2014+, datum
cílové hodnoty je s
ohledem na informace
uvedené v Metodice
pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec
roku 2022.

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

3

2022

1

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční
kapacity a
kvalifikovaného
odhadu. MAS
očekává, že v rámci
podpory zemědělské
infrastruktury
prostřednictvím
polních cest budou
podpořeni tři příjemci,
přičemž hodnota pro
mid-term hodnocení

19.2.1
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(rok 2018) byla
stanovena ve výši 1.
Datum cílové hodnoty
je s ohledem na
informace uvedené v
Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

3.5

PRV

PU 6

PO 6B

92702

Počet
podpořených
operací (akcí)

operace/
akce

výstup

0

2015

5

2022

2

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční
kapacity a
kvalifikovaného
odhadu. MAS
očekává, že v rámci
fiche zaměřené na
neproduktivní
investice v lesích bude
podpořeno pět akcí,
přičemž hodnota pro
mid-term hodnocení
(rok 2018) byla
stanovena ve výši 2.
Datum cílové hodnoty
je s ohledem na
informace uvedené v
Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

93001

Celková plocha

ha

výstup

0

2015

30

2022

10

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční
kapacity a
kvalifikovaného
odhadu. MAS
očekává, že
prostřednictvím této
fiche bude podpořena
celková plocha o
rozloze 30 ha, přičemž
hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši
10 ha. Datum cílové
hodnoty je s ohledem
na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu

19.2.1
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Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

4.2

3.6

PRV

PU 6

PO 6B

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

6

2022

2

Cílová hodnota
indikátoru byla
stanovena na základě
provedeného
mapování absorpční
kapacity a
kvalifikovaného
odhadu. MAS
očekává, že v rámci
podpory lesnických
technologií a produktů
bude podpořeno šest
příjemců, přičemž
hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši
2. Datum cílové
hodnoty je s ohledem
na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

0

2022

0

MAS s ohledem na
nižší alokaci na tuto
fichi neočekává v této
oblasti vytvoření
pracovního místa v
rámci podpořených
projektů. Datum
výchozí hodnoty je
shodné s datem
odevzdání žádosti o
realizaci SCLLD
prostřednictvím
MS2014+, datum
cílové hodnoty je s
ohledem na informace
uvedené v Metodice
pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec
roku 2022.

92501

Celkové veřejné
výdaje

EUR

výstup

0

2015

33 972

2022

0

Cílová hodnota byla
stanovena na základě
zveřejněné stanovené
alokace pro místní
akční skupiny na
programové období
2014 - 2020 v rámci

19.2.1
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5.2

3.8

PRV

PU 6

PO 6B

Programového rámce
Programu rozvoje
venkova na operaci
19.3.1 Příprava a
provádění činností
spoluprce místní akční
skupiny. Datum cílové
hodnoty je s ohledem
na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na
konec roku 2022.

19.3.1

Monitorovací indikátory a jejich cílové hodnoty byly definovány kombinací metod komunitního projednávání, místní znalosti, expertního odhadu, zkušeností z předchozího období, zohlednění
velikosti alokace, mapování absorpční kapacity, principů pro určení preferenčních kritérií, odvozením od souvisejících hodnot indikátorů (např. hodnoty na úrovni ČR) a podobně.
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