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IROP

Program

IROP

Bezpečný pohyb

Opatření
SCLLD

Zázemí pro vzdělávání

2.2 Přístupné a kvalitné veřejné služby

1.2 Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura

Specifický
cíl SCLLD

Prioritní osa OP/
Priorita Unie

4

4

IDENTIFIKACE programu
Investiční priorita OP/
Prioritní oblast

9d

9d

Specifický cíl OP/
Operace PRV

4.1

Identifikace indikátorů
Kód
Název indikátoru
NČI2014+

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí

Hodnoty indikátorů
Cílová
Datum cílové Milník
hodnota hodnoty
31. 12.2018

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšování bezpečnosti v
dopravě

realizace

výstup

0

31.3.2016

5

31.12.2023

Předpokládáme realizaci 5 projektů zaměřených na zvyšování bezpečnosti, z
nichž 2 budou obsahovat opatření ke zklidnění dopravy, rekonstrukci
chodníku a bezbariérovou zastávku autobusu, každý s náklady cca 1 mil. Kč
a dále 3 projekty, které budou obsahovat vybudování chodníku a
bezbariérovou zastávku autobusu s předpokládanými náklady 1 mil. Kč. Výše
předpokládaných nákladů byla stanovena dle zkušeností z předchozích
projektů obcí v regionu.

76100

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

km

výstup

0

31.3.2016

2

31.12.2023

Předpokládáme realizaci 2km nových cyklostezek na technicky nenáročných
úsecích, na základě porovnání cen u již dříve realizovaných projektů v území
očekáváme průměrnou cenu ve výši 2 mil. Kč za km.

76200

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

km

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

Předpokládáme rekonstrukci 1km stávajících cyklostezek na technicky
nenáročných úsecích, na základě porovnání cen u již dříve realizovaných
projektů v území očekáváme průměrnou cenu ve výši 1 mil. Kč za km.

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

p. místa

výstup

0

31.3.2016

50

31.12.2023

Předpokládáme, že v rámci podpořených projektů bude v součtu vybudováno
50 parkovacích míst (stání) pro jízdní kola. Na základě průzkumu trhu
odhadujeme náklady na vybudování jednoho místa (stojan vč. ukotvnení,
úprava terénu, dlažba nebo jiný povrch) v ceně 3 tis. Kč na jedno stání.

31.12.2023

Alokace vyčleněná na toto opatření činí 7 mil. Kč. Současně předpokládáme,
že dotace na 1 projekt bude ve výši cca 0,5 mil. Kč. Předpokládáme realizaci
6 učeben pro klíčové kompetence v 6 ZŠ, 2 učebny ve 2 SŠ a 5 zařízení pro
zájmové vzdělávání zaměřené na klíčové kompetence, 2 mateřské školy a 1
8
zařízení pro péči o děti do 3 let, tj. především menší projekty, které se dle
zkušeností z předchozích let pohybují v nákladech kolem 500 tis. Kč. V roce
2018 očekáváme zazávazkování zhruba poloviny alokace tohoto Opatření,
hodnota indikátoru k 30. 10. 2018 by měla dosahovat 8.

31.12.2023

Předpokládáme realizaci 4 učeben v ZŠ s kapacitou 15 žáků, 2 učeben v ZŠ
s kapacitou 25 žáků, 2 učeben v SŠ s kapacitou 15 žáků, 3 prostor pro
zájmové vzdělávání 15 žáků a 2 prostor pro zájmové vzdělávání s kapacitou
30 žáků, 2 tříd v MŠ s kapacitou 25 dětí a 1 zařízení pro děti do 3 let s
kapacitou 10 dětí.

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

zařízení

výstup

0

31.3.2016

16

4.1

osoby

výstup

0

31.3.2016

305

OP Z
OP Z

Komunitní sociální práce
Péče o děti

2. Sociální začleňování a boj
s chudobou

2. Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

55102

Počet podpořených komunitních center

zařízení

výstup

0

31.3.2016

3

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž předpokládáme, že 3 z nich
budou přímo komunitní centra.

60000

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

0

31.3.2016

40

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 30 klientů, z nichž cca u 10 přesáhne
podpora bagatelní podporu a budou přímo identifikovatelní.

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

0

31.3.2016

40

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 10 klientů.

67010

Využívání podpořených služeb

osoby

výsledek

0

31.3.2016

30

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 15 klientů, z nichž cca u 10 nedosáhne
podpora bagatelní podpory nebo se bude jednat o anonymní klienty.

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

osoby

výstup

0

31.3.2016

15

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 2 dětských skupin a 2 dětských klubů, přičemž
v každém z nich bude kapacita cca 6 dětí.

50100

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku zařízení

výstup

0

31.3.2016

2

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 2 dětských skupin.

60000

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

0

31.3.2016

40

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 15 klientů, z nichž cca u 10 přesáhne
podpora bagatelní podporu a budou přímo identifikovatelní.

62000

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějící soc.
partneři nebo neziskové org.

projekty

výstup

0

31.3.2016

4

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 6 projektů, přičemž cca 4 z nich budou
realizovány NNO.

62200

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

projekty

výstup

0

31.3.2016

2

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 6 projektů, přičemž cca 2 z nich budou
realizovány obcemi nebo DSO.

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

0

31.3.2016

40

31.12.2023

výsledek

0

31.3.2016

20

31.12.2023

výsledek

0

31.3.2016

5

31.12.2023

50110

OP Z

Sociální služby
a další programy

50120

2. Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

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

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 10 klientů.
Předpokládáme podporu cca 2 dětských skupin, přičemž v každé z nich bude
kapacita cca 10 dětí.
Předpokládáme podporu cca 2 dětských skupin, přičemž v každé z nich bude
kapacita cca 10 dětí, z toho 2-3 budou do 3 let.

67010

Využívání podpořených služeb

osoby

výsledek

0

31.3.2016

40

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 30 klientů, z nichž cca u 10 nedosáhne
podpora bagatelní podpory nebo se bude jednat o anonymní klienty.

60000

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

0

31.3.2016

40

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 20 klientů, z nichž cca u 10 přesáhne
podpora bagatelní podporu a budou přímo identifikovatelní.

62000

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějící soc.
partneři nebo neziskové org.

projekty

výstup

0

31.3.2016

4

31.12.2023

Předpokládáme podporu celkem cca 5 projektů, přičemž cca 4 z nich budou
realizovány NNO.

62200

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

projekty

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

Předpokládáme podporu celkem cca 5 projektů, přičemž cca 1 z nich bude
realizován obcí nebo DSO.

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

0

31.3.2016

40

31.12.2023

67401

Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení

služby

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strat.
dokumentů (vč. evaluačních)

dokument

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

67010

Využívání podpořených služeb

osoby

výsledek

0

31.3.2016

30

31.12.2023

osoby

výsledek

0

31.3.2016

10

31.12.2023

osoby

výsledek

0

31.3.2016

10

31.12.2023

67310
67315

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou
sociální práce naplnila svůj účel
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u
nichž služba naplnila svůj účel

Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 10 klientů.
Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž cca 1 z nich se bude týkat
bydlení.
Předpokládáme podporu 1 projektu zaměřeného na komunitní plánování
sociálních služeb.
Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita podpořených služeb cca 15 klientů, z nichž cca u 7-8 nedosáhne
podpora bagatelní podpory nebo se bude jednat o anonymní klienty.
Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž 2 z nich budou orientovány
na sociální práci, každý s kapacitou 5 klientů.
Předpokládáme podporu cca 4 projektů, přičemž 2 z nich budou orientovány
na sociální služby, každý s kapacitou 5 klientů.

PRV
IROP

Les pro lidi
Zázemí pro odpovědné podnikání

2.3 Pohostinný region
otevřený návštěvníkům

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

4

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

9d

92702

Počet podpořených operací

operace

výstup

0

31.3.2016

12

31.12.2023

6

93001

Celková plocha

ha

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

0,5

Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

4.1

podniky

výstup

0

31.3.2016

3

31.12.2023

10102

Počet podniků pobírajících granty

podniky

výstup

0

31.3.2016

3

31.12.2023

Alokace vyčleněná na toto opatření činí 3 mil. Kč. Současně předpokládáme,
že na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč. Tuto průměrnou cenu MAS
stanovila na základě analýzy podobných projektů realizovaných v rámci kraje.

10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

podniky

výstup

0

31.3.2016

2

31.12.2023

Alokace vyčleněná na toto opatření činí 3 mil. Kč. Současně předpokládáme,
že na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč. Tuto průměrnou cenu MAS
stanovila na základě analýzy podobných projektů realizovaných v rámci kraje.
Předpokládáme, že se bude jednat o 2 nové podniky a 1 stávající.

10300

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků EUR
granty

výstup

0

31.3.2016

5 200

31.12.2023

Uvedená částka odpovídá spolufinancování žadatele k alokaci na opatření ve
výši 2,717 mil. Kč. Kurz 27,5 Kč/EUR.

31.12.2023

Předpokládáme, že každý z podpořených projektů vytvoří 2 pracovní místa, z
toho 1 v rámci cílové skupiny. Celkem tedy předpokládáme vytvoření 6
přepočtených pracovních míst (FTE), přičemž náklady na vytvoření 1
pracovního místa na základě dřívějších projektů tohoto rozsahu odhadujeme
na 0,5 mil. Kč. Bude se jednat především o menší sociální podniky, proto
bude třeba pokrýt fixní náklady, které jsou bez ohledu na počet zaměstanců
stejné.
Předpokládáme, že každý z podpořených projektů vytvoří 2 pracovní místa, z
toho 1 v rámci cílové skupiny. Celkem tedy v rácmi cílové skupiny
předpokládáme vytvoření 3 přepočtených pracovních míst (FTE), přičemž
náklady na vytvoření 1 pracovního místa na základě dřívějších projektů
tohoto rozsahu odhadujeme na 0,5 mil. Kč. Bude se jednat především o
menší sociální podniky, proto bude třeba pokrýt fixní náklady, které jsou bez
ohledu na počet zaměstanců stejné.

10411

OP Z
OP Z

Provoz odpovědného
podniku

2.4 Stabilní lokální ekonomika

Odstraňování bariér zaměstnanosti

50105

2. Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

Na základě průzkumu v terénu předpokládáme podporu 2 nových a 1
stávajícího sociálního podniku. Bude se jednat především o menší sociální
podniky, neboť tento koncept je v regionu zatím nevyužívaný. Z předběžných
kalkulací na zřízení jednoho podniku vychází průměrné náklady 1 mil. Kč na
1
projekt. Tuto průměrnou cenu MAS stanovila na základě šetření
(zanalyzování) pořizovacích cen. V roce 2018 očekáváme zazávazkování
zhruba poloviny alokace tohoto Opatření, hodnota milníku k 31. 12. 2018 by
měla dosahovat 1.

Počet podniků pobírajících podporu

10403

Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

Předpokládáme realizaci spíše menších projektů, přičemž průměrná plocha
realizace bude cca 0,1 ha. V roce 2018 očekáváme zazávazkování zhruba
poloviny alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30. 10. 2018 by měla
dosahovat 0,5.

10000

10400

2. Sociální začleňování a boj
s chudobou

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 4 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 300 tis. Kč. V roce 2018 očekáváme
zazávazkování zhruba poloviny alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30.
10. 2018 by měla dosahovat 6.

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýh. skupiny

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce

FTE

výstup

FTE

výstup

%

výsledek

podniky

výstup

0

31.3.2016

6

0

31.3.2016

3

31.12.2023

28,5

31.12.2012

22

31.12.2023

0

31.3.2016

1

31.12.2023

Hodnoty byly převzaty z PD IROP.
Předpokládáme podporu 2 osob v rámci flexibilních forem práce u 1
zaměstnavatele.

60000

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

0

31.3.2016

3

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 2 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita 5 účastníků, z nichž v součtu u cca 3 přesáhne podpora bagatelní
podporu. Podpora bude zaměřena na flexibilní úvazky, tj. předpokládáme 3
osoby na 0,5 úvazku á 150 tis. Kč na 2 roky = 3 x 150.000 x 2 = 900.000 Kč.
Zbylá část alokace (100.000 Kč) by byla využita na ostatní aktivity, které
budou spíše doplňkové.

62000

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějící soc.
partneři nebo neziskové org.

projekty

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 2 projektů, z nichž min. 1 bude realizován NNO.

50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce

osoby

výsledek

0

31.3.2016

2

31.12.2023

Předpokládáme podporu 2 osob v rámci flexibilních forem práce.

62600

Účastníci kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

osoby

výsledek

0

31.3.2016

1

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 2 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita 5 účastníků, z nich minimálně 1 získá po ukončení účastí potřebnou
kvalifikaci.

62700

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
OSVČ

osoby

výsledek

0

31.3.2016

2

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 2 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita 5 účastníků, z nich minimálně 2 budou po ukončení své účasti
zaměstnaní.

62900

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
vč. OSVČ

osoby

výsledek

0

31.3.2016

2

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 2 projektů, přičemž v každém z nich bude
kapacita 5 účastníků, z nichž v součtu u cca 3 přesáhne podpora bagatelní
podporu a z nich budou 2 zaměstnáni do 6 měsíců od ukončení své účasti v
projektu.

10212

Počet podpořených již existujících sociálních podniků

organiz.

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

10213

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

organiz.

výstup

0

31.3.2016

1

31.12.2023

60000

Celkový počet účastníků

osoba

výstup

0

31.3.2016

3

31.12.2023

10211

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

organiz.

výsledek

0

31.3.2016

1

31.12.2023

Předpokládáme podporu cca 3 projektů, přičemž u cca 1 z nich se bude
jednat o již existující sociální podnik.
Předpokládáme podporu cca 3 projektů, přičemž cca u 1 z nich se bude
jednat o nový sociální podnik.
Předpokládáme podporu cca 3 projektů, přičemž každý z nich bude
zaměstnávat min. 1 účastníka z cílové skupiny.
Předpokládáme podporu cca 3 projektů, přičemž u 1 z nich se bude jednat o
nový sociální podnik, který bude fungovat i po ukončení podpory.

PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV

Škola podnikání
Projekty spolupráce

Zemědělské
produkty

Zemědělské podniky

Spolupráce
a sdílení zdrojů

Lokální odbyt

Drobné podnikání
a cestovní ruch

2.4 S
3.2 Podpora místních
aktérů
3.3 Navazování
a rozvoj partnerství
a spolupráce

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

6. Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

93701

Počet podpořených podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.3.2016

14

31.12.2023

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.3.2016

3,5

31.12.2023

1,5

93102

Počet podpořených kooperačních činností

činnosti

výstup

0

31.3.2016

2

31.12.2023

1

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 2 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč. V roce 2018 očekáváme
zazávazkování zhruba poloviny alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30.
10. 2018 by měla dosahovat 1.

Počet podpořených podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.3.2016

6

31.12.2023

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.3.2016

0,25

31.12.2023

0

Předpokládáme, že projekty v této Fichi mají potenciál vytvořit pracovní
místa.

93102

Počet podpořených kooperačních činností

činnosti

výstup

0

31.3.2016

2

31.12.2023

1

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 2 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč. V roce 2018 očekáváme
zazávazkování zhruba poloviny alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30.
10. 2018 by měla dosahovat 1.

Počet podpořených podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.3.2016

6

31.12.2023

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 2 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč a že do něj budou zapojeni
průměrně 3 partneři. V roce 2018 očekáváme zazávazkování zhruba poloviny
3
alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30. 10. 2018 by měla dosahovat 3.
Hodnota indikátoru se vztahuje i k dalším subjektům, které jsou členy
uskupení.

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.3.2016

0,25

31.12.2023

0

Předpokládáme, že projekty v této Fichi mají potenciál vytvořit pracovní
místa.

93701

Počet podpořených podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.3.2016

10

31.12.2023

5

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 10 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč. V roce 2018 očekáváme
zazávazkování zhruba poloviny alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30.
10. 2018 by měla dosahovat 5.

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.3.2016

1

31.12.2023

0,5

93701

Počet podpořených podniků/příjemců

podniky

výstup

0

31.3.2016

5

31.12.2023

3

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

FTE

výsledek

0

31.3.2016

1

31.12.2023

0,5

92301

Počet účastníků vzdělávání

osoby

výstup

0

31.3.2016

80

31.12.2023

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 1 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
30 bude podpořen 1 projekt ročně, přičemž každého se účastní cca 10 osob. K
30. 10. 2018 by měla hodnota indikátoru dosahovat 30.

92030

T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14
nařízení EU č. 1305/2013

účastník

výsledek

0

31.3.2016

80

31.12.2023

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 1 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
30 bude podpořen 1 projekt ročně, přičemž každého se účastní cca 10 osob. K
30. 10. 2018 by měla hodnota indikátoru dosahovat 30.

Celkové veřejné výdaje (EUR)

EUR

výstup

0

31.3.2016

63 590

31.12.2023

Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného
místního rozvoje
93701

Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

Předpokládáme, že projekty v této Fichi mají velký potenciál vytvořit pracovní
místa. K 30. 10. 2018 by měla hodnota indikátoru dosahovat 1,5.

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 2 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč a že do něj budou zapojeni
průměrně 3 partneři. V roce 2018 očekáváme zazávazkování zhruba poloviny
3
alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30. 10. 2018 by měla dosahovat 3.
Hodnota indikátoru se vztahuje i k dalším subjektům, které jsou členy
uskupení.

Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného
místního rozvoje
93701

Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 8 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 500 tis. Kč. V roce 2018 očekáváme
7 zazávazkování zhruba poloviny alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30.
10. 2018 by měla dosahovat 7. Hodnota indikátoru se vztahuje i k
nezemědělským podnikatelům.

Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

Příprava a provádění činností
spolupráce místních akčních 92501
skupin

Předpokládáme, že projekty v této Fichi mají potenciál vytvořit pracovní
místa. K 30. 10. 2018 by měla hodnota indikátoru dosahovat 0,5.
Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 5 mil. Kč. Současně předpokládáme, že
podpora na 1 projekt bude ve výši cca 1 mil. Kč. V roce 2018 očekáváme
zazávazkování zhruba poloviny alokace této Fiche, hodnota indikátoru k 30.
10. 2018 by měla dosahovat 3.
Předpokládáme, že projekty v této Fichi mají potenciál vytvořit pracovní
místa. K 30. 10. 2018 by měla hodnota indikátoru dosahovat 0,5.

Alokace vyčleněná na tuto Fichi činí 63.590 EUR, přičemž očekáváme
navýšení na cca dvojnásobek v roce 2018.

