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IROP - alokace 25,211 mil. Kč  
Povinnost ve výzvě 2016-2017 zrealizovat do 10/2018 projekty za 8,5 mil. Kč. 

Oblast MAS 
IROP 1 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 

Předpokládaná alokace 
10,5 mil. Kč 

CESTY DOMŮ 
(cyklostezky, 
dopravní 
terminály, 
zlepšení 
bezpečnosti 
dopravy) 

7 61 00 Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 
cyklotras 

 km  výstup 0 3 Předpokládaná cena za 1 km 
cyklostezky je 2,9 mil. Kč a byla 
stanovena podle ceny/km již 
postavených cyklostezek 
v regionu v minulých letech. 

8 700 000 Kč 

7 64 01 Počet parkovacích 
míst pro jízdní kola 

parkovací 
místa 

výstup 0 10 Cílová hodnota indikátoru byla 
stanovena ve výši 10 
parkovacích míst pro jízdní 
kola s tím, že tato hodnota 
vychází z požadavků obcí v 
regionu MAS. Cena za 1 
parkovací místo byla 
stanovena na základě 
průzkumu trhu-cca 5 000 Kč za 
jedno místo. 

50 000 Kč 
 

7 63 10 Podíl cyklistiky na 
přepravních 
výkonech 

% výsledek 7 10 MAS převzala hodnoty z 
Programového dokumentu 
IROP 

 

7 50 01 Počet realizací 
vedoucích ke 
zvýšení bezpečnosti 
v dopravě 

realizace výstup 0 1 Na základě zájmu obcí 
v regionu předpokládáme 
realizace 1 místa, které bude 
vybudováno u frekventované 
komunikace a povede ke 
zvýšení bezpečnosti dopravy v 
regionu- předpokládaná 
kalkulace 200 000 Kč. 

200 000 Kč 

7 40 01 Počet vytvořených 
parkovacích míst 

parkovací 
místa 

výstup 0 2 Cílová hodnota indikátoru byla 
stanovena ve výši 2 parkovací 
místa s tím, že tato hodnota 
vychází z požadavků obcí v 

130 000 Kč 
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regionu MAS. Cena za 1 
parkovací místo byla 
stanovena na základě 
průzkumu trhu cca 65 000 Kč/ 
parkovací místo. 

75201 Počet nových nebo 
rekonstruovaných 
přestupních 
terminálů ve 
veřejné dopravě 

terminály výstup 0 3 Cílová hodnota vychází ze 
zájmu obcí v regionu MAS. 
Předpokládané výdaje na 
jeden terminál (mimo 
parkovací místa pro kola a 
vozidla a mimo zavedení prvků 
bezpečnosti) jsou ve výši 400-
500 tis. Kč. Jedná se o menší 
dopravní terminály v obcích a 
výdaje na jejich realizaci se 
odvíjejí od obdobných 
projektů realizovaných 
v minulých letech v regionu. 

1 420 000 Kč 
 

7 51 20 Podíl veřejné 
osobní dopravy na 
celkových výkonech 
v osobní dopravě 

% výsledek 30 35 MAS převzala hodnoty z 
Programového dokumentu 
IROP 

 

Oblast MAS 
IROP 3 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 

Předpokládaná alokace 
8,759 mil. Kč 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO ROZVOJ 
OSOBNOSTI 
(ZŠ, SŠ, 
zařízení pro 
volnočasové a 
zájmové 
vzdělávání) 

5 00 00 Počet podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

zařízení výstup 0 10 Z průzkumu požadavků škol 
v MAS vychází: malotřídní ZŠ-
realizace projektů do cca 600 
tis. Kč, úplné ZŠ základní školy-
projekty průměrně cca 1mil. 
Kč tis., 1xSŠ cca 1 mil. Kč, a 1 
zařízení pro zájmové a 
volnočasové vzdělávání cca 
600 tis. Kč. Ceny vybavení a 
stavebních úprav byly 
stanoveny na základě 

8 759 000 Kč 
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srovnatelných projektů v 
regionu v minulém období.  

5 00 01 Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávací 
zařízení 

osoby výstup 0 200 Hodnota byla stanovena z 
průzkumu MAS ve školách v 
regionu s předpokladem 20 
dětí ve třídě (mimo SŠ). 
8x ZŠ - celkem 160 
podpořených osob, 1xSŠ - 30 
podpořených osob, 1x subjekt 
zájmového a neformálního 
vzdělávání - 10 osob. 

 

5 00 30 Podíl osob 
předčasně 
opouštějících 
vzdělávací systém 

% výsledek 5,4 5 MAS převzala hodnoty z 
Programového dokumentu 
IROP 

 

Oblast MAS 
IROP 4 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 

Předpokládaná alokace 
5,952 mil. Kč 

KOMUNITNÍ 
CENTRA  
(úprava 
prostor, 
nakoupení 
vybavení) 

5 54 01  Počet podpořených 
zázemí pro služby a 
sociální práci 

zázemí výstup 0 3 Cílová hodnota vychází ze 
zájmu obcí v regionu MAS o 
budování komunitních center. 
MAS předpokládá, že budou 
vybudovaná dvě malá 
komunitní centra (cca 1,5 mil. 
Kč dohromady) a jedno 
městské komunitní centrum 
(cca 4,5 mil. Kč) 

5 952 000 Kč 

6 75 10 Kapacita služeb a 
sociální práce 

klienti výsledek 5 7 MAS předpokládá nárůst 
kapacity sociální práce o 2 
osoby, z původních pěti na 
sedm osob. 

 

5 54 02 Počet 
poskytovaných 
druhů sociálních 
služeb 

služby výstup 0 1 U městského komunitního 
centra se předpokládá 
poskytování již existující 
sociální služby. Dále budou 
vybudována dvě malá 
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komunitní centra, kde bude 
poskytována pouze sociální 
práce. 

PRV - alokace 11,642 mil. Kč  
POVINNOST VYTVOŘIT v PRV MIN. 2 PRACOVNÍ MÍSTA, Povinnost ve výzvě 2016-2017 zrealizovat do 10/2018 projekty za 8 mil. Kč. 

Oblast MAS 
PRV 1 Indikátor 

označení 
Název Jednotka 

Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 

Předpokládaná alokace 
1,0 mil. Kč 

KVALITA 
Z REGIONU 
HLINECKA 
(podpora 
regionálních 
výrobců) 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader)  FTE výsledek 

0 0 

Výsledkový indikátor je 
nulový, v tomto případě 
nestanovujeme jako povinnost 
vytvářet pracovní místa, 
povinnost tvorby pracovních 
míst MAS za celou alokaci 
bude naplněna v ostatních 
opatřeních. 

 
 

9 37 01 Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců  

podniky výstup 0 1 Výstupový indikátor byl 
stanoven podle potřeb 
vycházejících z analýzy území 
MAS a předpokládaných témat 
projektů nasbíraných 
v zásobníku projektů MAS. 
Předpoklad je podpora 
provozovny 1 regionálního 
výrobce. 

1 000 000 Kč 
 
 

Oblast MAS 
PRV 2 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 
stanoveny 

Předpokládaná alokace 
2,0 mil. Kč 

KONKURENCE
SCHOPNÝ 
ZEMĚDĚLEC 
(podpora 
zemědělských 
subjektů) 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader)  FTE výsledek 

0 1 

Výsledkový indikátor byl 
stanoven v souladu 
s povinností tvorby 1 
pracovního místa na výši 
200 000 EUR dotace. 
Předpoklad je vytvoření 1 
pracovního místa. 
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9 37 01 Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců  

podniky výstup 0 2 Výstupový indikátor byl 
stanoven podle potřeb 
vycházejících z analýzy území 
MAS a předpokládaných témat 
projektů nasbíraných 
v zásobníku projektů MAS. 
Předpoklad je podpora 2 
subjektů. 

2 000 000 Kč 

Oblast MAS 
PRV 3 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 
stanoveny 

Předpokládaná alokace 
4,642 mil. Kč 

VENKOVSKÝ 
PODNIKATEL 
(podpora 
diverzifikace a 
nezemědělský
ch podniků) 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader)  FTE výsledek 

0 1 

Výsledkový indikátor byl 
stanoven v souladu 
s povinností tvorby 1 
pracovního místa na výši 
200 000 EUR dotace. 
Předpoklad je vytvoření 1 
pracovního místa. 

 

9 37 01 Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců  

podniky výstup 

0 3 

Výstupový indikátor byl 
stanoven podle potřeb 
vycházejících z analýzy území 
MAS a předpokládaných témat 
projektů nasbíraných 
v zásobníku projektů MAS. 
Předpokládáme podporu 3 
subjektů. 

4 642 000 Kč 

Oblast MAS 
PRV 4 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 
stanoveny 

Předpokládaná alokace 
1,0 mil. Kč 

ATRAKTIVNÍ 
LES 
(zatraktivnění 
rekreační 
funkce lesa) 
 

9 27 02 Počet podpořených 
operací 
akcí/operací 

akce/opera
ce 

výstup 

0 1 

Výstupový indikátor byl 
stanoven podle potřeb 
vycházejících z analýzy území 
MAS a předpokládaných témat 
projektů nasbíraných 
v zásobníku projektů MAS. 
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Předpokladem je podpora 
úpravy 1 okruhu naučné 
stezky s vybavením. 

9 30 01 Celková plocha ha výstup 0 39 Výstupový indikátor byl 
stanoven podle potřeb 
vycházejících z analýzy území 
MAS a předpokládaných témat 
projektů nasbíraných 
v zásobníku projektů MAS. 
Výměra celkové plochy v ha 
byla vypočítána odhadem 
podle min. reálné plochy 
jednoho plánovaného okruhu. 

1 000 000 Kč 
 
 

Oblast MAS 
PRV 5 

Indikátor 
označení 

název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 
stanoveny 

Předpokládaná alokace 
3,0 mil Kč 

TECHNIKA 
PRO LES A 
DŘEVO 
(dřevozprac. 
firmy+ 
vlastníci lesa)  

9 37 01 Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců  

podniky výstup 

0 2 

Výstupový indikátor byl 
stanoven podle potřeb 
vycházejících z analýzy území 
MAS a předpokládaných témat 
projektů nasbíraných 
v zásobníku projektů MAS. 
Předpokládáme podporu 2 
příjemců. 

 
 

9 48 00 

 Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader)  FTE výsledek 

0 0 

Výsledkový indikátor je 
nulový, v tomto případě není 
předpoklad vytvářet pracovní 
místa, povinnost tvorby 
pracovních míst MAS za celou 
alokaci bude naplněna 
v ostatních opatřeních. 

3 000 000 Kč 
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PRV - alokace 0,555 mil. Kč  

Oblast MAS 
 PRV 6 

Indikátor 
označení 

název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 
stanoveny 

Předpokládaná alokace 
0,555 tis. Kč 

SPOLUPRACU
JÍCÍ MAS  

9 25 01 Celkové veřejné 
výdaje 

EUR výstup 0 20536 Výstupový indikátor byl 
stanoven podle přidělené 
alokace na projekty 
spolupráce. 

555 000 Kč 

 
OPZ alokace maximum 11,000 mil. Kč  

Oblast MAS 
OPZ 1 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 

Předpokládaná alokace 
4,825 mil. Kč 

Sociální a 
komunitní 
služby   

6 70 01 Kapacita 
podpořených 
služeb 

místa výstup 0 5 Cílová hodnota byla určena 
podle předpokládané kapacity 
podpořených sociálních služeb 
registrovaných podle zákona o 
soc. službách 
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6 00 00 Celkový počet 
účastníků  

osoby výstup 0 100 Cílová hodnota byla 
stanovena podle 
odhadovaného počtu 
podpořených účastníků 
cílových skupin, kteří využijí 
podporu (dle potřeb firem) 

 

6 70 10 Využívání 
podporovaných 
služeb 

osoby výsledek 0 5 Indikátor byl stanoven jako 
výsledkový pro ty osoby, které 
byly v rámci služeb 
a poradenství sociální 
prevence bez identifikace 
totožnosti nebo jejich podpora 
s identifikací totožnosti 
nepřesáhla podporu bagatelní 
(min. 40 hodin), tzn. nebyly 
schopny absolvovat daný 
program plně, min. v rozsahu 
40 hodin. 

 

6 73 10 Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 
intervence formou 
sociální práce 
naplnila svůj účel 

osoby výsledek 0 10 Cílová hodnota byla stanovena 
podle odhadovaného počtu 
podpořených účastníků 
cílových skupin. 

 

6 73 15 Bývalí účastníci 
projektů v oblasti 
sociálních služeb, u 
nichž služba 
naplnila svůj účel 

osoby výsledek 0 10 Cílová hodnota byla 
stanovena podle 
odhadovaného počtu 
podpořených účastníků 
cílových skupin. 

 

5 00 01 Kapacita 
podpořených 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení 

osoby výstup 0 120 Cílová hodnota byla stanovena 
podle kapacity školního klubu 
a předpokládané kapacity 
příměstských táborů. 

 

5 51 02 Počet podpořených 
komunitních center 

zařízení výstup 0 1 Cílová hodnota byla stanovena 
na základě počtu komunitních 
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center, která mají zájem být 
podpořena 

6 20 00 Počet projektů, 
které celé nebo 
z části provádějí 
sociální partneři 
nebo nevládní 
organizace 

projekty výstup 0 1 Cílová hodnota byla stanovena 
na základě projednávání 
v regionu. 

 

Oblast MAS 
OPZ 2 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 

Předpokládaná alokace 
6,175 mil. Kč 

Podpora 
sociálního 
podnikání  

1 02 12 Počet podpořených 
již existujících 
sociálních podniků  

organizace výstup 0 1 Při průzkumu MAS v regionu 
byl zjištěn zájem jednoho 
sociálního podniku o podporu. 

 

6 00 00 Celkový počet 
účastníků 

účastníci výstup 0 6,5 Alokace umožní podpořit 1-2 
sociální podniky po dobu 18 
měsíců pro cca 4-5 
zaměstnanců  

6 175 000 Kč  

 
 
OPŽP alokace 7,013 mil. Kč 

Oblast MAS 
OPŽP 1 

Indikátor 
označení 

Název Jednotka 
Výstup/  
výsledek 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 

Předpokládaná alokace 
7,013 mil. Kč 

Výsadba 
dřevin na 
orné půdě 
v CHKO  

4 65 00  Plocha stanovišť, 
které jsou 
podporovány s 
cílem zlepšit jejich 
stav zachování  

 ha  výstup 0 4 Hodnota byla převzata jako 
povinná na alokaci MAS. 

 

4 54 15  Počet lokalit, kde 
byly posíleny 
ekosystémové 
funkce krajiny  

 lokalita  výsledek 0 2 Hodnota byla převzata jako 
povinná na alokaci MAS. 

7 013 000 Kč 

 


