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Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

Tab 1. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – celkem (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje 

příjemce 

Program 
Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
osa 

OP/Priorit
ní oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

unie 
 (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukro

mé 
zdroje  

(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 33 684,21 32 000,00 0,00 1 684,21 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k 
řešení a řízení rizik a 
katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 3 157,89 3 000,00 0,00 157,89 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 41 052,63 39 000,00 0,00 2 052,63 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 32 133,68 30 527,00 0,00 0,00 1 606,68 0,00 

SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 10 526,60 10 000,27 0,00 526,33 0,00 0,00 



SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí 
a informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 3 571,42 1 600,00 900,00 0,00 1 071,42 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských 
podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 6 866,90 2 197,41 1 236,04 0,00 3 433,45 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 5 466,96 1 749,42 984,06 0,00 2 733,48 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic 
na založení nebo 
rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 16 664,24 4 799,30 2 699,61 0,00 9 165,33 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 2 000,00 1 280,00 720,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 2 000,00 1 280,00 720,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických 
technologií a 
zpracování 
lesnických produktů, 
jejich mobilizace a 
uvádění na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 3 288,00 1 052,16 591,84 0,00 1 644,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 3 333,34 960,00 540,00 0,00 1 833,34 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální 
spolupráce mezi 
účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 2 222,22 640,00 360,00 0,00 1 222,22 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 1 449,84 742,32 417,55 0,00 289,97 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 5588,23 4750,00 586,76 83,82 167,65 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 5117,66 4350,00 409,42 51,18 307,06 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 4152,95 3530,00 0,00 0,00 622,95 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 

4: Prorodinná 
opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 5976,47 5080,00 776,94 74,70 44,83 0,00 

U opatření OPZ 1 odhaduje MAS následující skladbu žadatelů: 30% Obce (5% zajištění národního podílu), 50% NNO (0% zajištění národního podílu), 20% OSVČ (15% zajištění národního podílu). 
U opatření OPZ 2 odhaduje MAS následující skladbu žadatelů: 20% Obce (5% zajištění národního podílu), 40% NNO (0% zajištění národního podílu), 40% OSVČ (15% zajištění národního podílu).  
U opatření OPZ 3 odhaduje MAS následující skladbu žadatelů: 100% OSVČ (15% zajištění národního podílu).  
U opatření OPZ 4 odhaduje MAS následující skladbu žadatelů: 25% Obce (5% zajištění národního podílu), 70% NNO, školská zařízení (0% zajištění národního podílu), 5% OSVČ (15% zajištění národního podílu). 
Ve všech letech využití podpory předpokládá MAS stejné složením žadatelů. 
 

Tab 2. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2016 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobil
é výdaje  
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobil
é výdaje 

(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorit
a Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritn
í oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

unie  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukrom
é zdroje 

 (d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k řešení 
a řízení rizik a 
katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního 
podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí a 
informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických technologií 
a zpracování 
lesnických produktů, 
jejich mobilizace a 
uvádění na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnost
i místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné 
veřejné služby 4: Prorodinná opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tab 3. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2017 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorita 
Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/Operace 
PRV 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 9 473,68 9 000,00 0,00 473,68 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k 
řešení a řízení rizik a 
katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 1 578,95 1 500,00 0,00 78,95 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 11 578,95 11 000,00 0,00 578,95 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 3 157,89 3 000,00 0,00 0,00 157,89 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 2 105,26 2 000,00 0,00 105,26 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí 
a informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 857,14 384,00 216,00 0,00 257,14 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských 
podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 2 488,96 796,47 448,01 0,00 1 244,48 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 2 733,48 874,71 492,03 0,00 1 366,74 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic 
na založení nebo 
rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 5 506,60 1 585,90 892,07 0,00 3 028,63 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 1 000,00 640,00 360,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických 
technologií a 
zpracování lesnických 
produktů, jejich 
mobilizace a uvádění 
na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 1 688,00 540,16 303,84 0,00 844,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 1 666,67 480,00 270,00 0,00 916,67 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie 
komunitně vedeného 
místního rozvoje 1 111,11 320,00 180,00 0,00 611,11 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní 
akční skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

4: Prorodinná 
opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tab 4. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2018 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní 

zdroje příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorita 
Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

Unie 
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 10 526,32 10 000,00 0,00 526,32 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 1 578,95 1 500,00 0,00 78,95 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního 
podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 3 157,89 3 000,00 0,00 0,00 157,89 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní 
učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 2 105,26 2 000,00 0,00 105,26 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí a 
informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 857,14 384,00 216,00 0,00 257,14 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 1 888,96 604,47 340,01 0,00 944,48 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 2 733,48 874,71 492,03 0,00 1 366,74 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 5 506,60 1 585,90 892,07 0,00 3028,63 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 1 000,00 640,00 360,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických technologií a 
zpracování lesnických 
produktů, jejich 
mobilizace a uvádění 
na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

10: Činnosti spolupráce 
v rámci iniciativy 
LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 750,00 384,00 216,00 0,00 150,00 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 588,24 500,00 47,06 5,88 35,30 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 4: Prorodinná opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 597,65 508,00 77,70 7,47 4,48 0,00 

 

Tab 5. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2019 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní 

zdroje příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorita 
Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

Unie 
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k řešení 
a řízení rizik a katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 14 736,84 14 000,00 0,00 736,84 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního 
podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 8 975,79 8 527,00 0,00 0,00 448,79 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí a 
informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 857,14 384,00 216,00 0,00 257,14 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 2 488,98 796,47 448,02 0,00 1 244,49 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 5 651,04 1 627,50 915,47 0,00 3 108,07 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 1 000,00 640,00 360,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických technologií 
a zpracování 
lesnických produktů, 
jejich mobilizace a 
uvádění na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 1 600,00 512,00 288,00 0,00 800,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 1 666,67 480,00 270,00 0,00 916,67 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 941,18 800,00 98,83 14,12 28,23 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 941,18 800,00 75,30 9,41 56,47 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1038,24 882,50 0,00 0,00 155,74 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 4: Prorodinná opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1009,41 858,00 131,22 12,62 7,57 0,00 

 

Tab 6. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2020 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní 

zdroje příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorita 
Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

Unie 
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 5 263,16 5 000,00 0,00 263,16 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k řešení 
a řízení rizik a katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 10 526,32 10 000,00 0,00 526,32 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního 
podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 7 368,42 7 000,00 0,00 0,00 368,42 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 2 105,55 2 000,27 0,00 105,28 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí a 
informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 1 000,00 448,00 252,00 0,00 300,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 1 000,00 640,00 360,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických technologií 
a zpracování 
lesnických produktů, 
jejich mobilizace a 
uvádění na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje 1 111,11 320,00 180,00 0,00 611,11 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 699,84 358,32 201,55 0,00 139,97 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1352,94 1150,00 142,06 20,29 40,59 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1064,71 905,00 85,18 10,65 63,88 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1453,53 1235,50 0,00 0,00 218,03 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 4: Prorodinná opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1421,18 1208,00 184,76 17,76 10,66 0,00 

 

Tab 7. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2021 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní 

zdroje příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorita 
Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

Unie 
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 8 421,05 8 000,00 0,00 421,05 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k řešení 
a řízení rizik a katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 4 210,53 4 000,00 0,00 210,53 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního 
podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 7 368,42 7 000,00 0,00 0,00 368,42 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 2 105,26 2 000,00 0,00 105,26 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí a 
informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických technologií 
a zpracování 
lesnických produktů, 
jejich mobilizace a 
uvádění na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1735,29 1475,00 182,20 26,03 52,06 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1023,53 870,00 81,88 10,24 61,41 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 830,59 706,00 0,00 0,00 124,59 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 4: Prorodinná opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1195,29 1016,00 155,38 14,94 8,97 0,00 

 

Tab 8. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2022 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní 

zdroje příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorita 
Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

Unie 
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k řešení 
a řízení rizik a katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního 
podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 2 105,26 2 000,00 0,00 0,00 105,26 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 2 105,26 2 000,00 0,00 105,26 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí a 
informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických technologií 
a zpracování 
lesnických produktů, 
jejich mobilizace a 
uvádění na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 985,29 837,50 103,45 14,78 29,56 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 926,47 787,50 74,12 9,26 55,59 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 622,94 529,50 0,00 0,00 93,44 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 4: Prorodinná opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 1082,35 920,00 140,70 13,53 8,12 0,00 

 

Tab 9. Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2023 (tabulka e) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 
Podopatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 
(tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní 

zdroje příjemce 

Program 

Prioritní 
osa 

OP/Priorita 
Unie 

Investiční 
osa 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/Operace PRV 
Příspěvek 

Unie 
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

SC II.1.2. Zlepšení 
dopravní dostupnosti, 
bezpečnosti a 
zkvalitnění 
infrastruktury 

1: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.1. Zvýšení 
kvality a bezpečí 
veřejného prostoru 

2: Zvýšení 
připravenosti k řešení 
a řízení rizik a katastrof   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

3: Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

4: Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního 
podnikání   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro 
všechny děti, rozšíření 
nabídky a dosahu 
celoživotního 
vzdělávání 

5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení   IROP 4 9d 

4.1. Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

1: Předávání znalostí a 
informační akce   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

2: Investice do 
zemědělských podniků   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

3: Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro místní 
podnikatele 

4: Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC III.1.2. Zlepšování 
retenčních schopností 
krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových vody 

5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

6: Neproduktivní 
investice v lesích   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

7: Investice do 
lesnických technologií 
a zpracování 
lesnických produktů, 
jejich mobilizace a 
uvádění na trh   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

8: Sdílení zařízení a 
zdrojů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního 

rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů   PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3. Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

10: Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER   PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční 
skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 

1: Sociální služby a 
sociální začleňování   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 573,53 487,50 60,22 8,60 17,21 0,00 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 2: Zaměstnanost   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 573,53 487,50 45,88 5,74 34,41 0,00 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 3: Sociální podnikání   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 207,65 176,50 0,00 0,00 31,15 0,00 



SC II.1.3: Kvalitnější a 
lépe dostupné veřejné 
služby 4: Prorodinná opatření   OPZ 2 3 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 670,59 570,00 87,18 8,38 5,03 0,00 

 

  



Financování SCLLD v jednotlivých letech podle programových rámců 

Tab 10. Financování podle programových rámců – celkem (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. 

Kč) 
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemci 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 120 555,02 114 527,27 0,00 4 421,07 1 606,68 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 20 835,31 17 710,00 1 773,12 209,70 1 142,49 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 45 413,08 15 558,29 8 751,55 0,00 21 103,24 0,00 

6 6b 19.3.1. 1 449,84 742,32 417,55 0,00 289,97 0,00 

 

Tab 11. Financování podle programových rámců – 2016 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemci 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 6b 19.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



Tab 12. Financování podle programových rámců – 2017 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 27 894,74 26 500,00 0,00 1 236,84 157,89 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 17 051,96 5 621,24 3 161,95 0,00 8268,77 0,00 

6 6b 19.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tab 13. Financování podle programových rámců – 2018 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé výdaje 
(v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 17 368,42 16 500,00 0,00 710,53 157,89 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 1 185,89 1 008,00 124,76 13,35 39,78 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 11 986,18 4 089,08 2 300,11 0,00 5 596,99 0,00 

6 6b 19.3.1. 750,00 384,00 216,00 0,00 150,00 0,00 

 
  



Tab 14. Financování podle programových rámců – 2019 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 23 712,63 22 527,00 0,00 736,84 448,79 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 3 930,01 3 340,50 305,35 36,15 248,01 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 13 263,83 4 439,97 2 497,49 0,00 6 326,37 0,00 

6 6b 19.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tab 15. Financování podle programových rámců – 2020 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 25 263,44 24 000,27 0,00 894,75 368,42 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 5 292,36 4 498,50 412,00 48,70 333,16 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 3 111,11  1 408,00 792,00 0,00 911,11 0,00 

6 6b 19.3.1. 699,84 358,32 201,55 0,00 139,97 0,00 

 

  



Tab 16. Financování podle programových rámců – 2021 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 22 105,26 21 000,00 0,00 736,84 368,42 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 4 784,70 4 067,00 419,46 51,21 247,03 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 6b 19.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tab 17. Financování podle programových rámců – 2022 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 4 210,53 4 000,00 0,00 105,26 105,26 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 3617,05 3074,50 318,27 37,57 186,71 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 6b 19.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  



 

Tab 18. Financování podle programových rámců – 2023 (tabulka f) dle MPIN) 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
OP/Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

PR IROP 4.1. 9d 4.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR OPZ 2 3 2.3.1. 2025,30 1721,50 193,28 22,72 87,80 0,00 

PR PRV 

6 6b 19.2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 6b 19.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



Financování podle programů a ESI fondů 

Tab 19. Financování podle programů a ESI fondů CELKEM (tabulka h) dle MPIN) 

Fond Program Příspěvek Unie (tis. Kč) 
Národní spolufinacování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 
IROP 114 527,27 0 114 527,27 

Celkem EFRR 114 527,27 0 114 527,27 

ESF 
OPZ 17 710,00 1 773,12 19 483,12 

Celkem ESF 17 710,00 1 773,12 19 483,12 

EZFRV 
PRV 16 300,61 9 169,10 25 469,71 

Celkem EZFRV 16 300,61 9 169,10 25 469,71 

 

Celkem Celkem 148 537,88 10 942,22 159 480,10 

 

  



Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

Tab 20. Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD (tabulka g) dle MPIN) 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem 
byly hodnoty stanoveny 

Progra

m 

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie 

Investičn

í priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast 

Specifick
ý cíl OP / 
Operace 

PRV 
 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot
y (31. 
12.) 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y (31. 
12.) 

Milní
k 31. 
12. 

2018  
 

II.1.2. Zlepšení dopravní 

dostupnosti, bezpečnosti 

a zkvalitnění 

infrastruktury 

IROP 1: 

Zvýšení 

podílu 

udržitelnýc

h forem 

dopravy 

IROP 4 9d 4.1. 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 
cyklotras 

Km Výstup 0 2014 5 2023 Ne 

Hodnotu indikátoru stanovila 
MAS na základě vlastního šetření 
v území a na základě porovnání 
cen realizovaných a tematicky a 
rozsahem totožných projektů. 
Cílová hodnota byla stanovena na 
3 km nových cyklostezek a 2 km 
nových cyklotras. Vycházíme z 
výše přidělené alokace a potřeb 
území. Rovněž vycházíme 
z předpokladu, že cca 50% 
alokace bude zacíleno do této 
oblasti a ověřených prům. 
nákladů 5,1 mil.Kč/km nové 
cyklostezky a 0,35 mil Kč/km nové 
cyklotrasy. 

7 62 00 

Délka 
rekonstruovaný
ch cyklostezek a 
cyklotras 

Km Výstup 0 2014 5 2023 Ne 

Hodnotu indikátoru stanovila 
MAS na základě vlastního šetření 
v území a na základě porovnání 
cen realizovaných a tematicky a 
rozsahem totožných projektů. 
Cílová hodnota byla stanovena na 
3 km rekonstruovaných 
cyklostezek a 2 km 
rekonstruovaných cyklotras a 
vychází z výše přidělené alokace a 
potřeb území. Vycházíme 
z předpokladu, že cca 15 % 
alokace budou zacíleny do této 
oblasti a ověřených prům. 
nákladů 1,87 mil. Kč/km 
rekonstruované cyklostezky a 0,2 
mil. Kč/km rekonstruované 
cyklotrasy. 



7 50 01 

Počet realizací 
vedoucích ke 
zvýšení 
bezpečnosti v 
dopravě 

Realizac
e 

Výstup 0 2014 10 2023 Ne 

Hodnotu indikátoru stanovila 
MAS na základě šetření v území. V 
rámci realizací se počítá s 
výstavbou a modernizací 
bezbariérových komunikací pro 
pěší, včetně bezpečnostních 
prvků. Cena jedné realizace byla 
stanovena na 1,17 mil. 
Kč/realizace. Tato cena byla 
stanovena na základě porovnání 
cen v realizovaných a tematicky a 
rozsahem totožných projektů. 
Realizace projektů povede ke 
zvýšení parametrů bezpečnosti 
veřejné, cyklistické a pěší dopravy 
a/nebo ke zlepšení 
informovanosti účastníků 
dopravy se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace apod. 

7 63 10 
Podíl cyklistiky 
na přepravních 
výkonech   

% Výsledek 7 2011 10 2023 Ne 

Výchozí i cílová hodnota byly 
převzaty z indikátorů 
nastavených v rámci specifického 
cíle 4.1 IROP. 

7 51 20 

Podíl veřejné 
osobní dopravy 
na celkových 
výkonech v 
osobní dopravě 

% Výsledek 30 2011 35 2023 Ne 

Výchozí i cílová hodnota byly 
převzaty z indikátorů 
nastavených v rámci specifického 
cíle 4.1 IROP. 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem 
byly hodnoty stanoveny 

Progra
m 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investičn
í priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifick
ý cíl OP / 
Operace 

PRV 
 

Kód NČI 
2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotk

a 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot
y (31. 
12.) 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y (31. 
12.) 

Milní
k 31. 
12. 

2018 
 

SC II.1.1. Zvýšení kvality 
a bezpečí veřejného 
prostoru 

IROP 2: 
Zvýšení 
připravenosti 
k řešení a 
řízení rizik a 
katastrof 

IROP 4 9d 4.1. 

5 70 01 

Počet nové 
techniky a 
věcných 
prostředků 
složek IZS 

Sety Výstup 0 2014 1 2023 Ne 

Hodnota indikátoru byla 
stanovena na základě údajů 
zjištěných při osobních 
konzultacích se zástupci obcí. 
Cílová hodnota vychází z výše 
přidělené alokace a potřeb 
území. 

5 75 01 
Počet nových 
a 
modernizovan

Objekty Výstup 0 2014 1 2023 0 
Hodnota indikátoru byla 
stanovena na základě údajů 
zjištěných při osobních 



ých objektů 
sloužících 
složkám IZS 

konzultacích se zástupci obcí. 
Cílová hodnota vychází z výše 
přidělené alokace a potřeb 
území. 

5 75 20 

Počet 
exponovanýc
h území s 
nedostatečno
u 
připraveností 
složek IZS 

Území Výsledek 108 2014 48 2023 Ne 

Výchozí i cílová hodnota byly 
převzaty z indikátorů 
nastavených v rámci specifického 
cíle 4.1 IROP. 

 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem byly 
hodnoty stanoveny 

Progra
m 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investičn
í priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifick
ý cíl OP / 
Operace 

PRV 
 

Kód NČI 
2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot
y (31. 
12.) 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y (31. 
12.) 

Milní
k 31. 
12. 

2018 
 

SC II.1.3. Kvalitnější 
a lépe dostupné 
veřejné služby 

IROP 3: Zvýšení 
kvality a 
dostupnosti 
služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

IROP 4 9d 4.1. 5 54 01 

Počet 
podpořenýc
h zázemí 
pro služby a 
sociální 
práci 

Zázemí Výstup 0 2014 4 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
stanovena na 4 podpořená zázemí 
pro služby a sociální práci (dvě 
komunitní centra, jedno chráněné 
bydlení a jedno zázemí pro terénní 
nebo ambulantní služby) na základě 
šetření mezi poskytovateli sociálních 
služeb, komunitních plánů sociálních 
služeb obcí. Požadavek rovněž 
vychází ze šetření zpracovaného v 
analytické části, ze stanovených 
strategických a specifických cílů a 
opatření strategické části SCLLD 
MAS Lašsko. Průměrná cena za 
nákup, rekonstrukci či úpravu 
jednoho zázemí pro terénní a 
ambulantní služby byla stanovena na 
základě zjištění obvyklé ceny a 
porovnáním s již realizovanými 
projekty podobného typu v daném 
místě a čase na 0,5 mil. Kč/ zázemí. I 
další z typů podpořených zázemí (tj. 
komunitní centra poskytující sociální 
službu, chráněné bydlení, 
stacionáře, domovy pro osoby se 
zdrav. postižením apod.) 



nepřekračují orientační průměrné 
náklady na jednotku indikátoru. 

5 54 02 

Počet 
poskytovan
ých druhů 
sociálních 
služeb 

Služby Výstup 0 2014 8 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
stanovena na 4 podpořená zázemí 
pro služby a sociální práci na základě 
šetření mezi poskytovateli sociálních 
služeb, komunitních plánů sociálních 
služeb obcí. Požadavek rovněž 
vychází ze šetření zpracovaného v 
analytické části, ze stanovených 
strategických a specifických cílů a 
opatření strategické části SCLLD 
MAS Lašsko. 

  

    

5 53 01 

Počet 
podpořenýc
h bytů pro 
sociální 
bydlení 

Bytové 
jednotky 

Výstup 0 2014 23 2023 5 

Na základě komunitního plánování 
byla stanovena cílová hodnota 
indikátoru ve výši 23 podpořených 
bytů příjemců. Průměrná cena byla 
stanovena na základě zjištěných 
záměrů v území a zjištěné průměrné 
ceny obdobných realizovaných 
projektů v daném místě a čase: cca 
0,53 mil. Kč způsobilých výdajů, což 
odpovídá cca 0,5 mil Kč dotace na 
jeden projekt (95% dotace). Do 
konce roku 2018 počítá MAS s 
realizací 5 sociálních bytů, tato 
hodnota byla stanovena na základě 
průzkumu připravenosti 
projektových záměrů do aktivit 
daného opatření. 

6 75 10 

Kapacita 
služeb a 
sociální 
práce 

Klienti Výsledek 501 2014 572 2023 Ne 

Výchozí hodnota indikátoru vychází z 
vlastního šetření MAS v regionu. 
MAS plánuje podpořit dvě zařízení 
komunitního charakteru s kapacitou 
20 osob/zařízení a dvě zařízení pro 
poskytování sociálních služeb 
s celkovou kapacitou 31 osob. 

5 53 20 

Průměrný 
počet osob 
využívající 
sociální 
bydlení 

Osoby/ro
k 

Výsledek 131 2014 149,7 2023 Ne 

Hodnotu indikátoru MAS stanovila 
podle šetření v území. Protože v 
území doposud potencionální 
příjemci sociální byty nespravovali, 
byla při výpočtu použita data MPSV 
ČR, které uvádí průměrnou 
obsazenost lůžek v sociálních bytech 
70 % (tj. 0,7 osoby na lůžko) a 



výchozí hodnota indikátoru byla 
stanovena nulová.  Tento indikátor 
je navázán na indikátor 5 53 10 - 
"Nárůst kapacity sociálních bytů" 
tzn., že MAS plánuje nárůst kapacity 
sociálních bytů o 46 lůžek. Hodnota 
indikátoru 5 33 20 je tedy 32,2 
(46*0,7).  

5 53 10 

Nárůst 
kapacity 
sociálních 
bytů 

Lůžka Výsledek 98 2014 112 2023 Ne 

Hodnotu výchozího indikátoru 
stanovila MAS nulovou hodnotou, a 
to z toho důvodu, že v území v 
současnosti nelze zjistit počet 
sociálních bytů, protože doposud 
není definován „sociální byt“ 
zákonem o sociálním bydlení. MAS 
plánuje podpořit celkem 23 
sociálních bytů. Nárůst kapacity 
sociálních bytů vychází z plánované 
výstavby 23 sociálních bytů, přičemž 
každý byt bude vybaven průměrně 2 
lůžky. Cílová hodnota indikátoru tj. 
46 se váže na indikátor č. 5 53 01. 

 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem 
byly hodnoty stanoveny 

Progra
m 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investičn
í priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifick
ý cíl OP / 
Operace 

PRV 
 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotk

a 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot
y (31. 
12.) 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y (31. 
12.) 

Milní
k 31. 
12. 

2018 
 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

IROP 4: Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelskýc
h aktivit v 
oblasti 
sociálního 
podnikání 

IROP 4 9d 4.1. 

1 00 00 
Počet podniků 
pobírajících 
podporu 

Podniky Výstup 0 2014 6 2023 2 

Na základě komunitního 
plánování byla stanovena cílová 
hodnota indikátoru ve výši 6 
podpořených podniků. Hodnota 
vychází ze zjištěného stavu 
sociálního podnikání v MAS 
Lašsko, z analytické části SCLLD 
a z identifikovaných požadavků 
deklarovaných potenciálními 
příjemci podpory: průměrná 
výše dotace byla stanovena na 
cca 5 mil Kč. 

1 01 02 
Počet podniků 
pobírajících 
granty 

Podniky Výstup 0 2014 6 2023 Ne 

Na základě komunitního 
plánování byla stanovena cílová 
hodnota indikátoru ve výši 6 
podpořených podniků. Hodnota 



vychází ze zjištěného stavu 
sociálního podnikání v MAS 
Lašsko, z analytické části SCLLD 
a z identifikovaných požadavků 
deklarovaných potenciálními 
příjemci podpory: průměrná 
výše dotace byla stanovena na 
cca 5 mil Kč. 

1 04 00 

Zvýšení 
zaměstnanosti 
v podporovaný
ch podnicích 

FTE Výstup 0 2014 24 2023 Ne 

Cílová hodnota zvýšení 
zaměstnanosti o 24 úvazků 
vychází z průzkumu trhu a 
poptávky ze strany 
potenciálních zaměstnavatelů a 
z celkové situace na území MAS 
Lašsko, také vychází z počtu 6 
podpořených sociálních 
podniků. 

1 01 05 

Počet nových 
podniků, které 
dostávají 
podporu 

Podniky Výstup 0 2014 4 2023 Ne 

Na základě komunitního 
plánování byla stanovena cílová 
hodnota indikátoru ve výši 4 
podpořené podniky. Z vlastního 
šetření MAS v území vyplývá, že 
v území v současné době 
existují dva sociální podniky 
(starší 3 let), u nichž 
předpokládáme zájem o 
podporu v tomto období - ty se 
do tohoto indikátoru 
nezapočítávají. 

1 03 00 

Soukromé 
investice 
odpovídající 
veřejné 
podpoře 
podniků 
(granty) 

EUR Výstup 0 2014 1110 2023 Ne 
Výše indikátoru byla stanovena 
z výše alokace při využití 
směnného kurzu kurz 27,5 Kč/ €. 

1 04 03 

Zvýšení 
zaměstnanosti 
v podporovaný
ch podnicích se 
zaměřením na 
znevýhodněné 
skupiny 

FTE Výstup 0 2014 6 2023 Ne 

Cílová hodnota zvýšení 
zaměstnanosti o 6 úvazků 
vychází z průzkumu trhu a 
poptávky ze strany 
potenciálních zaměstnavatelů a 
z celkové situace na území MAS 
Lašsko, také vychází z počtu 6 
podpořených sociálních 
podniků. 



1 04 11 

Míra 
nezaměstnanos
ti osob s 
nejnižším 
vzděláním 

% Výsledek 28,5 2012 22 2023 Ne 

Výchozí i cílová hodnota byly 
převzaty z indikátorů 
nastavených v rámci 
specifického cíle 4.1 IROP. 

 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem 
byly hodnoty stanoveny 

Progra
m 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investičn
í priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifick
ý cíl OP / 
Operace 

PRV 
 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotk

a 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot
y (31. 
12.) 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y (31. 
12.) 

Milní
k 31. 
12. 

2018 
 

SC II.2.1: Kvalitnější 
vzdělávání pro všechny 
děti, rozšíření nabídky a 
dosahu celoživotního 
vzdělávání 

IROP 5: Zvýšení 
kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

IROP 4 9d 4.1. 
5 00 
00 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

Zařízení Výstup 0 2014 5 2023 1 

Na základě komunitního 
plánování byla stanovena cílová 
hodnota indikátoru ve výši 5 
podpořených vzdělávacích 
zařízení (2x základní škola, 2x 
mateřská škola a 1x zařízení pro 
zájmové a neformální 
vzdělávání), u nichž se budou 
realizovat stavební úpravy a 
vybavení učeben se zaměřením 
na klíčové kompetence a 
podporou rovného přístupu ke 
vzdělávání. Na základě 
zkušeností s podobnými typy 
projektů ve školských 
zařízeních byla stanovena 
průměrná hodnot a za jedno 
podpořené vzdělávací zařízení 
cca 2,1 mil Kč způsobilých 
výdajů, což odpovídá cca 2 mil 
Kč dotace na jeden projekt 
(95% dotace). 



5 00 
01 

Kapacita 
podporovaný
ch zařízení 
péče o děti 
nebo 
vzdělávacích 
zařízení 

Osoby Výstup 0 2014 105 2023 Ne 

Cílová hodnota Kapacity 
podporovaných zařízení péče o 
děti nebo vzdělávacích zařízení 
105 osob vychází z počtu 5 
podpořených vzdělávacích 
zařízení. Na základě vlastního 
šetření MAS v území 
předpokládáme podporu 42 
žáků ZŠ, 42 dětí MŠ a 21 dětí v 
zařízení pro zájmové a 
neformální vzdělávání. 

5 00 
30 

Podíl osob 
předčasně 
opouštějících 
vzdělávací 
systém 

% Výsledek 5,4 2013 5 2023 Ne 

Výchozí i cílová hodnota byly 
převzaty z indikátorů 
nastavených v rámci 
specifického cíle 4.1 IROP. 

5 00 
20 

Podíl tříletých 
dětí 
umístěných v 
předškolním 
zařízení 

% Výsledek 77,3 2013 90,5 2023 Ne 

Výchozí i cílová hodnota byly 
převzaty z indikátorů 
nastavených v rámci 
specifického cíle 4.1 IROP. 

5 01 
20 

Počet osob 
využívající 
zařízení péče 
o děti do 3 let 

Osoby Výsledek 0 2014 6 2023 Ne 

Hodnota indikátoru byla 
stanovena na 6 osob. Tato 
hodnota představuje celkový 
počet osob, které mohou jít 
(díky umístění dítěte) do 
zaměstnání. Hodnota 
indikátoru byla stanovena na 
základě vlastního šetření 
potřeb v regionu, na základě 
zjištěných projektových záměrů 
a kvalifikovaného odhadu při 
nastavené finanční alokaci na 
dané opatření a také na základě 
počtu zařízení poskytující péči o 
děti ve věku do tří let. 

 
  



Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP 
/ Prioritní 

oblast 

Specifick
ý cíl OP / 
Operace 

PRV 
 

Kód 
NČI 

2014
+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotk

a 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot
y (31. 
12.) 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y (31. 
12.) 

Milní
k 31. 
12. 

2018 
 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím rozvoje 
znalostí a dovedností 
zaměstnanců 

Fiche 1: 
Předávání 
znalostí a 
informační akce 

PRV 19.2 6b 19.2.1 

9230
1 

Počet 
účastníků 
vzdělávání 

Osoby Výstup 0 2014 166 2023 60 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 2,5 mil. Kč dotace. 
Počítá se s Realizací 4 projektů 
s průměrnou obsazeností 
41,5 účastníka. Průměrná 
obsazenost byla stanovena na 
základě zjištěných záměrů v 
území a zjištěné obsazenosti 
obdobných realizovaných 
projektů v daném místě a 
čase. 

9203
0 

Celkový 
počet 
vyškolenýc
h účastníků 
podle čl. 14 
nařízení EU 
č. 
1305/2013 

Účastníc
i 

Výsledek 0 2014 166 2023 60 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 2,5 mil. Kč dotace. 
Počítá se s Realizací 4 projektů 
odpovídajících parametrům v 
nařízení s průměrnou 
obsazeností 41,5 účastníka. 
Průměrná obsazenost byla 
stanovena na základě 
zjištěných záměrů v území a 
zjištěné obsazenosti 
obdobných realizovaných 
projektů v daném místě a 
čase. 

 

Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly 

hodnoty stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP 
/ Prioritní 

oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru Měrná jednotka 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot
y (31. 
12.) 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y (31. 
12.) 

Milní
k 31. 
12. 

2018 
 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschop
nosti místní 
ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v 

Fiche 2: 
Investice do 
zemědělskýc
h podniků 

PRV 19.2 6b 19.2.1 93701 
Počet 
podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky/příjemc
i 

Výstup 0 2014 3 2023 1 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 3,4 mil. Kč 
dotace. Počítá se s 
realizací 3 projektů 
s průměrnou výší 



jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

dotace 1,14 mil Kč (v 
midtermu 2). Průměrná 
cena byla stanovena na 
základě zjištěných 
záměrů v území a 
zjištěné průměrné ceny 
obdobných 
realizovaných projektů 
v daném místě a čase. 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa Výsledek 0 2014 0,5 2023 0 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 3,4 mil. Kč 
dotace. Počítá se s 
realizací 3 projektů 
s průměrnou výší 
dotace 1,14 mil Kč, 
předpokládá se tvorba 
0,5 pracovních míst (v 
midtermu 0). 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru Měrná jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

Fiche 3: 
Zpracování a 
uvádění na 
trh 
zemědělských 
produktů 

PRV 19.2 6b 19.2.1 

93701 
Počet 
podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky/příjemci Výstup 0 2014 3 2023 1 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 2,7 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 
3 projektů s průměrnou 
výší dotace 0,91 mil Kč (v 
midtermu 2). Průměrná 
cena byla stanovena na 
základě zjištěných záměrů 
v území a zjištěné 
průměrné ceny 
obdobných realizovaných 
projektů v daném místě a 
čase. 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa Výsledek 0 2014 0,5 2023 0 

-Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 2,7 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 
3 projektů s průměrnou 



výší dotace 0,91 mil Kč, 
předpokládá se tvorba 0,5 
pracovních míst (v 
midtermu 0). 

 

Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru Měrná jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC I.2.1: Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí pro 
místní 
podnikatele 

Fiche 4: 
Podpora 
investic na 
založení nebo 
rozvoj 
nezemědělských 
činností 

PRV 19.2 6b 19.2.1 

93701 
Počet 
podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky/příjemci Výstup 0 2014 6 2023 2 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 7,49 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 6 
projektů s průměrnou výší 
dotace 1,25 mil Kč (v 
midtermu 2). Průměrná 
cena byla stanovena na 
základě zjištěných záměrů v 
území a zjištěné průměrné 
ceny obdobných 
realizovaných projektů v 
daném místě a čase. 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa Výsledek 0 2014 2,5 2023 0 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 7,49 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 6 
projektů s průměrnou výší 
dotace 1,25 mil Kč, 
předpokládá se tvorba 2 
pracovních míst (v 
midtermu 0). 

 

Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru Měrná jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC III.1.2. 
Zlepšování 
retenčních 
schopností 

Fiche 5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích 

PRV 19.2 6b 19.2.1 93701 
Počet 
podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky/příjemci Výstup 0 2014 3 2023 1 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 2,0 mil. Kč 
dotace. Počítá se s 



krajiny a kvality 
povrchových a 
podpovrchových 
vody 

Realizací 3 projektů 
s průměrnou výší dotace 
0,66 mil Kč (v midtermu 1). 
Průměrná cena byla 
stanovena na základě 
zjištěných záměrů v území 
a zjištěné průměrné ceny 
obdobných realizovaných 
projektů v daném místě a 
čase. 

93001 
Celková plocha 
(ha) 

Ha Výstup 0 2014 10,7 2023 3,3 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 2,0 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 
3 projektů s průměrnou 
výší dotace 0,66 mil Kč na 
jeden projet a velikost 
dotčené plochy povodí byla 
stanovena s ohledem na 
hydrologické 
charakteristiky území. 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem 
byly hodnoty stanoveny Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC I.2.3: Rozšíření a 
zkvalitnění nabídky 
turisticky zajímavých 
destinací a aktivit 

Fiche 6: 
Neproduktivní 
investice 
v lesích 

PRV 19.2 6b 19.2.1 

92702 

Počet 
podpořených 
operací 
(akcí) 

Akce Výstup 0 2014 5 2023 2 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi alokováno 
2,0 mil. Kč dotace. Počítá se s 
Realizací 5 projektů s průměrnou 
výší dotace 0,4 mil Kč (v 
midtermu 2). Průměrná cena byla 
stanovena na základě zjištěných 
záměrů v území a zjištěné 
průměrné ceny obdobných 
realizovaných projektů v daném 
místě a čase. 

93001 
Celková 
plocha (ha) 

Ha Výstup 0 2014 25 2023 10 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi alokováno 
2,0 mil. Kč dotace. Počítá se s 
realizací 5 projektů s průměrnou 
výší dotace 0,4 mil Kč na jeden 
projet a velikost dotčené plochy 



byla stanovena s ohledem na 
geografické charakteristiky 
území. 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru Měrná jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

Fiche 7: 
Investice 
do 
lesnických 
technologií 
a 
zpracování 
lesnických 
produktů, 
jejich 
mobilizace 
a uvádění 
na trh 

PRV 19.2 6b 19.2.1 

93701 
Počet 
podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky/příjemci Výstup 0 2014 2 2023 1 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 1,64 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 2 
projektů s průměrnou výší 
dotace 0,82 mil Kč (v 
midtermu 1). Průměrná 
cena byla stanovena na 
základě zjištěných záměrů v 
území a zjištěné průměrné 
ceny obdobných 
realizovaných projektů v 
daném místě a čase. 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa Výsledek 0 2014 1 2023 0 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 1,64 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 2 
projektů s průměrnou výší 
dotace 0,82 mil Kč, 
předpokládá se tvorba 0,5 
pracovních míst (v 
midtermu 0). 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru Měrná jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím inovací 
v jednotlivých 

Fiche 8: 
Sdílení 
zařízení 
a zdrojů 

PRV 19.2 6b 19.2.1 93701 
Počet 
podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky/příjemci Výstup 0 2014 4 2023 0 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 1,5 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 2 
projektů s průměrnou výší 



hospodářských 
odvětvích 

dotace 0,75 mil Kč (v 
midtermu 0). Průměrná cena 
byla stanovena na základě 
zjištěných záměrů v území a 
zjištěné průměrné ceny 
obdobných realizovaných 
projektů v daném místě a 
čase. odpořeny budou 4 
spolupracující subjekty, 
průměrná výše dotace na 
jeden subjekt činí 0,375 mil 
Kč. 

93102 

Počet 
podpořených 
kooperačních 
činností 

Spolupráce Výstup 0 2014 2 2023 0 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 1,5 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 2 
projektů s průměrnou výší 
dotace 0,75 mil Kč na jednu 
kooperaci (v midtermu 0). 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým 
způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru Měrná jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
inovací v jednotlivých 
hospodářských 
odvětvích 

Fiche 9: 
Horizontální 
a vertikální 
spolupráce 
mezi 
účastníky 
KDŘ a 
místních 
trhů 

PRV 19.2 6b 19.2.1 93701 
Počet 
podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky/příjemci Výstup 0 2014 4 2023 0 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 1,0 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 2 
projektů s průměrnou výší 
dotace 0, 5 mil Kč (v 
midtermu 0). Průměrná 
cena byla stanovena na 
základě zjištěných záměrů v 
území a zjištěné průměrné 
ceny obdobných 
realizovaných projektů v 
daném místě a čase. 
Podpořeny budou 4 
spolupracující subjekty, 
průměrná výše dotace na 
jeden subjekt činí 0,25 mil 
Kč. 



93102 

Počet 
podpořených 
kooperačních 
činností 

Spolupráce Výstup 0 2014 2 2023 0 

Na základě komunitního 
plánování je na fichi 
alokováno 1,0 mil. Kč 
dotace. Počítá se s realizací 2 
projektů s průměrnou výší 
dotace 0, 5 mil Kč na jednu 
kooperaci (v midtermu 0). 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem byly 
hodnoty stanoveny Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC II.1.3: Kvalitnější 
a lépe dostupné 
veřejné služby 

Fiche 10: 
Činnosti 
spolupráce v 
rámci iniciativy 
LEADER 

PRV 19.3 6b 19.3.1 92501 

Celkové 
veřejné 
výdaje 
(0.1) 

EUR Výstup 0 2014 42882 2023 0 

Hodnota indikátoru vychází z alokace 
určené na realizaci opatření v rámci 
operace 19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční skupiny. 

 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem byly 
hodnoty stanoveny Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC II.1.3: Kvalitnější 
a lépe dostupné 
veřejné služby 

OPZ 1: Sociální 
služby a 
sociální 
začleňování 

OPZ 2 3 2.3.1 60000 
Celkový 
počet 
účastníků 

Účastníci Výstup 0 2014 250 2023 Ne 

Indikátor vyjadřuje počet osob, které 
využijí podpořenou službu či 
program během trvání projektu. 
Služba je v tomto případě chápána 
jako poskytování pomoci a podpory 
osobám z cílových skupin, obecně 
tedy osobám sociálně vyloučeným 
nebo sociálním vyloučením 
ohroženým. Využití takové služby 
musí být klientem doložitelné. Cílová 
hodnota indikátoru byla nastavena 
na 250 účastníků. Hodnota vychází z 
komunitních plánů sociálních služeb 
a ze strategických plánů jednotlivých 
poskytovatelů na území MAS Lašsko, 
rovněž v souvislosti s nastavením 
kapacity podpořených služeb. Počet 
podpořených osob v návaznosti na 



jednotlivé typy služeb 
předpokládáme následovně: 
Do  celkového počtu 250 osob, které 
využijí v jednotlivých projektech 
během doby jejich trvání konkrétní 
služby, jsou započítáni klienti 
využívající sociálně terapeutické 
dílny, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, klienti 
nízkoprahových zařízení, osoby 
využívající různé typy poradenství, 
osoby využívající osobní asistenci, 
pečovatelské služby a osoby 
zapojené do aktivizačních, 
motivačních programů či programů 
prevence. Počet podpořených osob 
byl tak stanoven vzhledem k široké 
škále aktivit, které lze v rámci 
opatření podpořit, při výpočtu se 
vycházelo z konkrétních záměrů a 
zkušeností současných 
poskytovatelů výše uvedených 
služeb v území a z výše celkové 
alokace opatření, kdy 
předpokládáme při počtu 5 
podpořených projektů alokaci 
necelých milion korun na projekt. 

67001 
Kapacita 
podpořených 
služeb 

Místa Výstup 0 2014 28 2023 Ne 

Indikátor vyjadřuje maximální počet 
osob, které může podpořená služba 
v danou chvíli obsloužit. Cílová 
hodnota indikátoru byla nastavena 
na 28 míst. Tato hodnota vychází z 
explorace plánovaných okamžitých 
kapacit sociálních služeb na území 
MAS Lašsko v horizontu 7 let. 

67010 
Využívání 
podpořených 
služeb 

Osoby Výsledek 0 2014 84 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru je 
nastavena na 84 osob podle 
aktuálního stavu problematiky na 
území MAS Lašsko a dle zjištěné 
skutečné potřeby v regionu, rovněž v 
souvislosti s nastavením kapacity 
podpořených služeb. Indikátor uvádí 
počet osob, které využijí službu či 
program během trvání projektu a 
jsou uvedeni jako anonymní klienti 
nebo se na ně vztahuje bagatelní 



podpora. Plánovaná hodnota 
indikátoru byla nastavena na základě 
praktických poznatků poskytovatelů 
sociálních služeb v území a na 
základě zjištěných projektových 
záměrů. Anonymitu a bagatelní 
formu podpory můžeme očekávat 
především u klientů drogově 
závislých, zadlužených či jinak 
sociálně vyloučených, to znamená 
především u služeb zaměřených na 
poradenství, což se bude týkat 
zhruba třetiny celkového počtu 
účastníků. Po dobu realizace 
projektů tak můžeme očekávat 
zhruba 84 osob, které naplní 
podmínku indikátoru. 

67315 

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

Osoby Výsledek 0 2014 60 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 60 podpořených osob. 
Indikátor vyjadřuje počet účastníků, 
kteří mají uzavřenou smlouvu o 
poskytování sociálních služeb, 
individuální plán a jeho kladné 
hodnocení o kvalitativní změně v 
životě. Příjemce provede do 1 
měsíce po ukončení podpory 
zhodnocení splnění cílů poskytované 
služby u klienta. Indikátor je 
podřazený indikátoru 67310. Cílová 
hodnota indikátoru 60 osob vychází 
z potřeb identifikovaných ve 
strategii a ze zkušeností 
potenciálních žadatelů s těmito typy 
projektů/aktivit a odborných 
konzultací s odborníky mající v praxi 
s těmito typy projektů. 

62200 

Počet 
projektů 
zaměřených 
na orgány 
veřejné 
správy a 
veřejné 
služby na 
celostátní, 

Projekty  Výstup 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 projekt zaměřený na 
orgány veřejné správy a veřejné 
služby na celostátní, regionální a 
místní úrovni. Hodnota indikátoru 
byla stanovena na základě průzkumu 
mezi potenciálními žadateli a na 
základě vyhodnocení projektových 
záměrů z území, které se zabývají 
danou problematikou. Momentálně 



regionální a 
místní úrovni 

jsme si vědomi, že 1 projekt v rámci 
opatření Sociální služby a sociální 
začleňování se bude zaměřovat na 
orgány veřejné správy a na orgány 
veřejné služby na celostátní, 
regionální a místní úrovni. Vzhledem 
ke specifickému zaměření projektů 
započítáváme pouze počet projektů, 
který je podložen průzkumem mezi 
potenciálními žadateli a rozborem 
projektových záměrů v území. 

62000 

Počet 
projektů, 
které zcela 
nebo z části 
provádějí 
sociální 
partneři 
nebo 
nevládní 
organizace 

Projekty  Výstup 0 2014 4 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 4 projekty, které zcela 
nebo z části provádějí sociální 
partneři nebo nevládní organizace. 
Hodnota indikátoru byla stanovena 
na základě průzkumu mezi 
potenciálními žadateli a na základě 
vyhodnocení projektových záměrů 
z území, které se zabývají danou 
problematikou. Momentálně jsme si 
vědomi, že 4 projekty v rámci 
opatření Sociální služby a sociální 
začleňování bude prováděno zcela 
nebo zčásti sociálními partnery č 
nevládními organizacemi. Vzhledem 
ke specifickému zaměření projektů 
započítáváme pouze počet projektů, 
který je podložen průzkumem mezi 
potenciálními žadateli a rozborem 
projektových záměrů v území. 

80500 

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

Dokumenty Výstup 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 napsaný a 
zveřejněný analytický a strategický 
dokument (vč. evaluačního). Tato 
hodnota byla stanovena s ohledem 
na obsah projektových záměrů, 
které byly zjištěny v rámci šetření 
v území. Předpokládáme, že 
hodnota indikátoru se může změnit 
v závislosti na počtu skutečně 
realizovaných projektů z řad veřejné 
správy. Výsledná hodnota byla 
konzultována na odborech pro 
strategické plánování obou měst 
s počtem obyvatel nad dvacet tisíc. 



67310 

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

Osoby Výsledek 0 2014 75 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 75 podpořených osob. 
Indikátor vyjadřuje počet účastníků, 
kterým jsou poskytovány intervence 
sociální práce, mají uzavřen 
individuální plán a jeho kladné 
vyhodnocení svědčí o kvalitativní 
změně v životě. Příjemce provede do 
1 měsíce po ukončení podpory 
zhodnocení splnění cílů intervencí 
sociální práce zaměřených na řešení 
klientovy nepříznivé sociální situace. 
Cílová hodnota indikátoru 75 osob 
vychází z potřeb identifikovaných ve 
strategii (v průměru 15 osob na 
projekt) a ze zkušeností 
potenciálních žadatelů s těmito typy 
projektů/aktivit a odborných 
konzultací s odborníky mající praxi s 
těmito typy projektů. 

 

Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem byly 
hodnoty stanoveny Program 

Prioritní 
osa OP 

/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC I.1.1. Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
místní ekonomiky 
prostřednictvím 
rozvoje znalostí a 
dovedností 
zaměstnanců 

OPZ 2: 
Zaměstnanost   

OPZ 2 3 2.3.1 

60000 
Celkový počet 
účastníků 

Účastníci Výstup 0 2014 27 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 27 podpořených osob. 
Hodnota indikátoru byla stanovena 
na základě posouzení potřeb a 
předpokládaných nákladů na 
projekty určené k podpoře 
zaměstnanosti – byly navrženy 
průměrné náklady na jednoho 
účastníka projektu ve výši cca 71 
000,- Kč. Při záměru použít na nově 
vytvořená pracovní místa cca 2, 4 
mil z alokace daného opatření zbyde 
na ostatní aktivity 1,9 mil Kč. 1, 9 
milionů děleno 71 000 Kč 
(stanovený průměrný náklad na 
účastníka) rovná se 27 účastníků. 

62700 
Účastníci 
zaměstnaní po 

Osoby Výsledek 0 2014 6 2023 Ne 
Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 6 osob. V návaznosti 



ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

na opatření podpořená z IROP lze 
předpokládat průměrné náklady na 
jedno vytvořené pracovní místo 
(celý úvazek) 400.000 Kč. Při záměru 
použít na nově vytvořená pracovní 
místa cca 2,4 mil z alokace daného 
opatření bylo jako indikátor 
stanoveno 6 nově vytvořených 
pracovních míst. 

62600 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení 
své účasti 

Osoby Výsledek 0 2014 6 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 6 účastníků. Hodnota 
indikátoru byla nastavena na počet 
6 účastníků, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti. Hodnota je 
odvozena z indikátoru 62700, tzn. 
z účastníků zaměstnaných po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ, a 
to na základě zkušeností žadatelů s 
těmito typy projektů a doporučení 
od odborníků. Předpokládáme, že 
každá osoba z indikátoru 62700 
během fungování projektu získá 
rovněž příslušnou kvalifikaci. Cílem 
podpory osob v rámci opatření 
Zaměstnanost je zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti na trhu 
práce a jejich zařazení do 
pracovního procesu. K naplnění 
tohoto cíle je potřeba osoby 
z cílových skupin nejen zaměstnat, 
ale také patřičně vzdělat či zaškolit. 
Předpokládáme tedy, že 
zaměstnavatelé osobám z cílových 
skupin zajistí vhodné dovzdělání, 
čímž tyto osoby získají příslušnou a 
vhodnou kvalifikaci. 

62800 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří 
po ukončení své 
účasti hledají 
zaměstnání, 
jsou v procesu 
vzdělávání/ 
odborné 
přípravy, 
rozšiřují si 

Osoby Výsledek 0 2014 18 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 18 osob, které po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnáni, a to i OSVČ. Tento 
požadavek vychází z analytické 
strategické části SCLLD, kde byla 
identifikována potřeba snížení 



kvalifikaci nebo 
jsou 
zaměstnaní, a 
to i OSVČ 

nezaměstnanosti a omezení 
sociálního vyloučení osob. Hodnota 
je vypočtena z indikátoru 60000, 
tzn. z celkového počtu účastníků, na 
základě zkušenosti žadatelů s 
těmito typy projektů a z doporučení 
odborníků a stanovena na hodnotu 
18 osob, tedy dvě třetiny osob 
z celkového počtu účastníků. 

62900 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby Výsledek 0 2014 4 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 4 osoby. Vzhledem k 
potřebám nositele byla cílová 
hodnota indikátoru stanovena ve 
výši počtu 4 osoby, kteří budou 
zaměstnáni 6 měsíců po ukončení 
své účasti. Tento požadavek vychází 
z analytické části SCLLD, kde byla 
identifikována potřeba snížení 
nezaměstnanosti také 
prostřednictvím opatření 
Zaměstnanost. Hodnota je 
vypočtena na dvě třetiny hodnoty 
indikátoru 62700 na základě 
zkušenosti žadatelů s těmito typy 
projektů, odborných doporučení 
osob, které se dlouhodobě zabývají 
těmito typy projektů a konzultací 
s osobami, kteří pracují s cílovými 
skupinami podporovanými v rámci 
tohoto opatření.  

63100 

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

Osoby Výsledek 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 účastníka ve věku 
nad 54 let zaměstnaných 6 měsíců 
po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ. Počet 1 osoba odpovídající 
daným kritériím, která bude 
zaměstnána 6 měsíců po ukončení 
své účasti, byl stanoven na základě 
hodnoty indikátoru 62900. Na 
základě diskuzí s pracovníky 
s osobami z cílových skupin a 
místního šetření v oblasti 
zaměstnanosti předpokládáme, že 
jedna třetina zaměstnaných osob 
(tedy dvě) v rámci tohoto opatření 
bude pocházet z cílové skupiny osob 



nad 54 let, z té 50 procent zůstane 
v zaměstnání také po skončení 
projektu. Předpokládáme, že osoby 
z indikátoru 63100 se budou 
shodovat s osobami z indikátoru 
63200. 

63200 

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

Osoby Výsledek 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 znevýhodněného 
účastníka ve věku nad 54 let 
zaměstnaných 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ. 
Počet 1 osoba odpovídající daným 
kritériím, která bude zaměstnána 6 
měsíců po ukončení své účasti, byl 
stanoven na základě hodnoty 
indikátoru 62900. Na základě diskuzí 
s pracovníky s osobami z cílových 
skupin a místního šetření v oblasti 
zaměstnanosti předpokládáme, že 
jedna třetina zaměstnaných osob 
(tedy dvě) v rámci tohoto opatření 
bude pocházet z cílové skupiny osob 
nad 54 let, z té 50 procent zůstane 
v zaměstnání také po skončení 
projektu. Předpokládáme, že osoby 
z indikátoru 63200 se budou 
shodovat s osobami z indikátoru 
63100. 

62200 

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

Projekty  Výstup 0 2014 2 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 2 projekty zaměřené 
na orgány veřejné správy a veřejné 
služby na celostátní, regionální a 
místní úrovni. Hodnota indikátoru 
byla stanovena na základě 
průzkumu mezi potenciálními 
žadateli a na základě vyhodnocení 
projektových záměrů z území, které 
se zabývají danou problematikou. 
Momentálně jsme si vědomi, že 2 
projektů v rámci opatření 
Zaměstnanost se bude zaměřovat 
na orgány veřejné správy a na 
orgány veřejné služby na celostátní, 
regionální a místní úrovni. 
Vzhledem ke specifickému zaměření 
projektů započítáváme pouze počet 



projektů, který je podložen 
průzkumem mezi potenciálními 
žadateli a rozborem projektových 
záměrů v území. 

62000 

Počet projektů, 
které zcela 
nebo z části 
provádějí 
sociální partneři 
nebo nevládní 
organizace 

Projekty  Výstup 0 2014 2 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 2 projekty, které zcela 
nebo z části provádějí sociální 
partneři nebo nevládní organizace. 
Hodnota indikátoru byla stanovena 
na základě průzkumu mezi 
potenciálními žadateli a na základě 
vyhodnocení projektových záměrů 
z území, které se zabývají danou 
problematikou. Momentálně jsme si 
vědomi, že dva projekty v rámci 
opatření Zaměstnanost bude 
prováděno zcela nebo zčásti 
sociálními partnery č nevládními 
organizacemi. Vzhledem ke 
specifickému zaměření projektů 
započítáváme pouze počet 
projektů, který je podložen 
průzkumem mezi potenciálními 
žadateli a rozborem projektových 
záměrů v území. 

50130 

Počet osob 
pracujících v 
rámci 
flexibilních 
forem práce 

Osoby Výsledek 0 2014 2 2023 Ne 

 
50130 - Cílová hodnota indikátoru 
byla nastavena na 2 osoby pracující 
v rámci flexibilních forem práce. 
Předpokládáme, že alespoň 
polovina zaměstnavatelů 
podpořených z opatření 
Zaměstnanost bude umožňovat 
zaměstnancům využívat flexibilní 
formu práce. Ne každá pracovní 
pozice umožňuje flexibilní formu 
zaměstnání. Polovina pozic 
v podniku však svým zaměřením 
flexibilní formu práce umožňuje. 
Flexibilní formu práce tak bude moci 
využít třetina zaměstnaných osob z 
projektů, tedy 2 osoby. Hodnota 
indikátoru byla stanovena na 
základě diskuzí a dle zkušeností 
žadatelů s těmito typy projektů a na 
základě odborných doporučení 



osob, které se dlouhodobě zabývají 
těmito typy projektů. 

50105 

Počet 
zaměstnavatelů, 
kteří podporují 
flexibilní formy 
práce 

Podniky Výstup 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 zaměstnavatele, 
který podporuje flexibilní formy 
práce. Předpokládáme, že alespoň 
polovina zaměstnavatelů 
podpořených z opatření 
Zaměstnanost bude umožňovat 
zaměstnancům využívat flexibilní 
formu práce. Předpokládáme 
alespoň dva zaměstnavatele v rámci 
opatření Zaměstnanost.  Hodnota 
indikátoru byla stanovena na 
základě diskuzí a dle zkušeností 
žadatelů s těmito typy projektů a na 
základě odborných doporučení 
osob, které se dlouhodobě zabývají 
těmito typy projektů. 

 
  



Specifický cíl SCLLD 
Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem byly 
hodnoty stanoveny Program 

Prioritní 
osa OP / 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP / 

Operace 
PRV 

 

Kód 
NČI 

2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 
(31. 12.) 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
(31. 12.) 

Milník 
31. 
12. 

2018 
 

SC II.3.1: Prevence a 
snižování sociálního 
vyloučení 

OPZ 3: 
Sociální 
podnikání   

OPZ 2 3 2.3.1 60000 
Celkový počet 
účastníků 

Účastníci Výstup 0 2014  8 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 8 podpořených osob. 
Vymezená alokace umožní účinně 
podpořit cca 8pracovních míst, tzn. 
1,6 pracovních míst v jednom 
sociálním podniku (předpokládá se 
podpora5 sociálních podniků). 
Hodnota byla odvozena z 
předpokládané podpory cca 250 000 
Kč na jedno pracovní místo a 
rok.Jjako referenční hodnota byla 
použita roční výše aktuální minimální 
mzdy vč. zákonných odvodů plus 
navýšení o čtyři tisíce Kč měsíčně 
k této mzdě pus odhad na vzdělání 
osob, marketing sociálního podniku, 
nepřímé náklady vzniklé během 
fungování projektu. Minimální mzda 
byla navýšena, neboť výše minimální 
mzdy není pro zaměstnance 
motivující. Výše sociálních dávek 
dosahuje často vyšší měsíční hodnoty 
než je výše minimální mzdy. Je tedy 
třeba počítat s platem zaměstnance 
vyšším než je výše minimální mzdy, 
aby došlo k motivaci osob z cílových 
skupin se o pracovní místo ucházet. 
Vyšší mzda než je mzda minimální 
navíc zajistí osobě z cílové skupiny 
soběstačnost a nezávislost na jiných 
osobách či dalších sociálních 
dávkách. Za předpokladu, že je šest 
osob zaměstnaných v rámci 
dvouletých projektů a dvě osoby 
zaměstnané v rámci jednoletého 
projektu a s přihlédnutím k alokaci, 
docházíme k počtu 8 podpořených 
osob. Předpokládáme, že tyto osoby 
budou zaměstnány v rámci 5 
sociálních podniků v území. 



10212 

Počet 
podpořených již 
existujících 
sociálních 
podniků 

Organizace Výstup 0 2014  1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
stanovena na 1 organizaci. Cílová 
hodnota indikátoru byla stanovena 
na základě šetření v území mezi již 
existujícími sociálními podniky. Ty se 
na území nacházejí dva. Z nichž jeden 
projevil zájem o podporu své činnosti 
v rámci opatření Zaměstnanost. 

62700 

Účastníci 
zaměstnaní po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby Výsledek 0 2014  4 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 4. Na základě šetření 
mezi zaměstnavateli a potenciálními 
zakladateli sociálních podniků byla 
stanovena hodnota 4účastníků 
zaměstnaných po skončení své 
účasti. Předpokládáme, že ne každý 
z účastníků projektu zůstane 
v zaměstnání. Procento padesáti 
procent osob, které nezůstanou 
v zaměstnání po skončení projektu, 
bylo stanoveno na základě diskuze se 
sociálními pracovníky z území, kteří 
s cílovými skupinami dlouhodobě 
pracují a na základě diskuze 
s podnikateli o udržitelnosti podniků. 
Z celkového počtu 8 podpořených 
osob by tak 50 procent osob mělo 
zůstat v daném zaměstnání, tedy 4 
osoby. 

62600 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení 
své účasti 

Osoby Výsledek 0 2014 8 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 8 účastníků. Hodnota 
indikátoru byla nastavena na počet 8 
účastníků, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti. Hodnota je 
odvozena z indikátoru 60000, tzn. z 
celkového počtu účastníků, a to na 
základě zkušeností žadatelů s těmito 
typy projektů a doporučení od 
odborníků. Předpokládáme, že každý 
z účastníků projektu během 
fungování projektu získá rovněž 
příslušnou kvalifikaci. Cílem podpory 
osob v rámci sociálního podnikání je 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
na trhu práce a jejich zařazení do 
pracovního procesu. K naplnění 
tohoto cíle je potřeba osoby 



z cílových skupin nejen zaměstnat, 
ale také patřičně vzdělat či zaškolit. 
Předpokládáme tedy, že 
zaměstnavatelé osobám z cílových 
skupin zajistí vhodné dovzdělání, 
čímž tyto osoby získají určitou 
kvalifikaci. 

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 2014 6 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 6 osoby, které po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnáni, a to i OSVČ. Tento 
požadavek vychází z analytické 
strategické části SCLLD, kde byla 
identifikována potřeba snížení 
nezaměstnanosti a omezení 
sociálního vyloučení osob. Hodnota 
je vypočtena z indikátoru 60000, tzn. 
z celkového počtu účastníků, na 
základě zkušenosti žadatelů s těmito 
typy projektů a z doporučení 
odborníků a stanovena na hodnotu 6 
osob, tedy sedmdesát pět procent 
osob z celkového počtu účastníků. 

62900 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby Výsledek 0 2014 4 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 4 osoby. Vzhledem k 
potřebám nositele byla cílová 
hodnota indikátoru stanovena ve výši 
počtu 4 osob, kteří budou zaměstnáni 
6 měsíců po ukončení své účasti. 
Tento požadavek vychází z analytické 
části SCLLD, kde byla identifikována 
potřeba snížení nezaměstnanosti 
také prostřednictvím podpory 
sociálních podniků. Hodnota je 
vypočtena na padesát procent 
hodnoty indikátoru 60000 na základě 
zkušenosti žadatelů s těmito typy 
projektů, odborných doporučení 
osob, které se dlouhodobě zabývají 
těmito typy projektů a konzultací 
s osobami, kteří pracují s cílovými 
skupinami podporovanými v rámci 
tohoto opatření. Předpokládáme, že 



se bude jednat o stejné osoby jako u 
indikátoru 62700. 

63100 

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

Osoby Výsledek 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 osobu. Počet 1 osoba 
odpovídajících daným kritériím, která 
bude zaměstnána 6 měsíců po 
ukončení své účasti, byl stanoven na 
základě hodnoty indikátoru 62900. 
Na základě diskuzí s pracovníky 
s osobami z cílových skupin a 
místního šetření v oblasti 
zaměstnanosti předpokládáme, že 
dvacet pět procent zaměstnanců 
sociálních podniků bude pocházet 
z cílové skupiny osob nad 54 let, 
z nich alespoň polovina zůstane 
v zaměstnání také po skončení 
projektu. Předpokládáme, že osoby 
z indikátoru 63100 se budou 
shodovat s osobami z indikátoru 
63200. 

63200 

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

Osoby Výsledek 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 osobu. Počet 1 osoba 
odpovídajících daným kritériím, která 
bude zaměstnána 6 měsíců po 
ukončení své účasti, byl stanoven na 
základě hodnoty indikátoru 62900. 
Na základě diskuzí s pracovníky 
s osobami z cílových skupin a 
místního šetření v oblasti 
zaměstnanosti předpokládáme, že 
dvacet pět procent zaměstnanců 
sociálních podniků bude pocházet 
z cílové skupiny osob nad 54 let, 
z nich alespoň polovina zůstane 
v zaměstnání také po skončení 
projektu. Předpokládáme, že osoby 
z indikátoru 63200 se budou 
shodovat s osobami z indikátoru 
63100. 

10213 

Počet sociálních 
podniků 
vzniklých díky 
podpoře 

Organizace Výstup 0 2014 4 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 4 organizace. 
Vycházíme z výše alokace a 
z indikátoru 60000 Při průměrném 
počtu 1,6 zaměstnanců podniku a 
předpokládaném počtu 8 



podpořených osob se dostáváme 
k počtu 5 podpořených sociálních 
podniků. Jeden sociální podnik z řad 
existujících projevil zájem o podporu 
v rámci opatření Zaměstnanost. 
Vzhledem k tomu, že se na území 
rozmáhá povědomí o sociálních 
podnicích a zájmu podnikatelů o 
tento typ podnikání, není počet 
podniků stanoven vysoko. Na území 
se nacházejí dvě města s počtem 
obyvatel nad dvacet tisíc, jedno 
město s počtem obyvatel nad deset 
tisíc a jedno město s počtem obyvatel 
nad osm tisíc. Předpokládáme, že 
ve městě s počtem obyvatel nad 
dvacet tisíc se bez problémů ujmou 2 
sociální podniky a v jednom ze 
zbylých dvou menších měst jeden 
sociální podnik. Celkem tedy 
můžeme stanovit počet podpořených 
podniků na 4 nově vzniklé plus jeden 
existující. 

10211 

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

Organizace Výsledek 0 2014 4 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 4 organizace. 
Předpokládáme, že většina podniků 
bude fungovat také po skončení 
podpory. Hodnota indikátoru byla 
stanovena na základě zkušeností 
s fungováním sociálních podniků na 
území MAS Lašsko v předchozích 
letech. 

50130 

Počet osob 
pracujících v 
rámci 
flexibilních 
forem práce 

Osoby Výsledek 0 2014 2 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 2 osoby pracující v 
rámci flexibilních forem práce. 
Předpokládáme, že alespoň tři pětiny 
sociálních podniků z podpořených 
podniků bude umožňovat 
zaměstnancům využívat flexibilní 
formu práce. Ne každá pracovní 
pozice umožňuje flexibilní formu 
zaměstnání, alespoň polovina pozic 
v podniku však svým zaměřením 
flexibilní formu práce umožňuje. 
Flexibilní formu práce tak bude moci 
využít čtvrtina účastníků projektů, 



tedy 2 osoby. Hodnota indikátoru 
byla stanovena na základě diskuzí a 
dle zkušeností žadatelů s těmito typy 
projektů a na základě odborných 
doporučení osob, které se 
dlouhodobě zabývají těmito typy 
projektů. 

50105 

Počet 
zaměstnavatelů, 
kteří podporují 
flexibilní formy 
práce 

Podniky Výstup 0 2014 3 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 3 zaměstnavatele, kteří 
podporují flexibilní formy práce. 
Předpokládáme, že alespoň tři pětiny 
sociálních podniků z podpořených 
podniků bude umožňovat 
zaměstnancům využívat flexibilní 
formu práce. Hodnota indikátoru 
byla stanovena na základě diskuzí a 
dle zkušeností žadatelů s těmito typy 
projektů a na základě odborných 
doporučení osob, které se 
dlouhodobě zabývají těmito typy 
projektů. 
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II.1.3: Kvalitnější 
a lépe dostupné 
veřejné služby 

OPZ 4: 
Prorodinná 
opatření 

OPZ 2 3 2.3.1 60000 
Celkový 
počet 
účastníků 

Účastníci Výstup 0 2014  246 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
stanovena na 246 podpořených osob. 
Alokace byla stanovena zhruba na 5 mil 
Kč, jež je určena na podporu 13 
projektů. Předpokládáme podporu 2 
dětských skupin s kapacitou 8 osob na 
skupinu a 3 ranní družiny s kapacitou 10 
osob na družinu (tzn. cca 46 pečujících 
osob/účastníků z cílových skupin), které 
budou celkově podpořeny částkou přes 
jeden milion korun. Dále 
předpokládáme podporu příměstských 
táborů. MAS plánuje podpořit několik 
projektů zařízení péče o děti s aktivitou 
příměstského tábora s kapacitou 
jednoho zařízení 10 až 15 dětí. Projekty 
budou jednoleté, dvouleté i tříleté, 



přičemž předpokládáme účast celkem 
200 dětí (tzn. cca 200 pečujících 
osob/účastníků z cílových skupin). 
Náklady na podporu příměstských 
táborů předpokládáme 400 000 až 
500 000 Kč na subjekt, ze 4 milionů 
zbylé alokace tak předpokládáme 
podpořit 9 subjektů. Celková hodnota 
indikátoru je tedy 46 + 200 účastníků, 
tedy 246. 

50001 

Kapacita 
podpořených 
zařízení péče 
o děti nebo 
vzdělávacích 
zařízení 

Osoby Výstup 0 2014 116 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na hodnotu 116. Hodnota 
byla nastavena na základě výpočtu 
indikátoru 60000. Předpokládáme 
podpořit dvě dětské skupiny 
s kapacitou 8 osob a tři ranní družiny 
s kapacitou 10 osob, celkově tedy 
s kapacitou 46 osob. Dále 
předpokládáme podpořit devět 
subjektů, které budou pořádat 
příměstské tábory, kterých se celkem 
zúčastní 200 osob. Tábory budou 
realizovány během tří let, každý rok 
předpokládáme účast šedesáti až 
sedmdesáti osob.  V součtu to znamená 
nastavení indikátoru na hodnotu 46 
plus 70, tedy 116 osob. 

50110 

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče 
o děti 
předškolního 
věku 

Osoby Výsledek 0 2014 18 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 18 osob. Hodnota 
indikátoru byla stanovena na základě 
posouzení kapacit a potřeb zajištění 
péče o děti a stanovené alokace cca 1 
mil Kč, jež je určena na podporu dvou 
dětských skupin a tří ranních družin. Dle 
odhadu vycházejícího z průzkumu 
území bude z této alokace podpořeno 
cca 18 dětí předškolního věku 
v dětských skupinách a 30 dětí ve 
školních družinách. 

62200 

Počet 
projektů 
zaměřených 
na orgány 
veřejné 
správy a 
veřejné 

Projekty  Výstup 0 2014 1 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 1 projekt zaměřených na 
orgány veřejné správy a veřejné služby 
na celostátní, regionální a místní úrovni. 
Hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu mezi potenciálními 
žadateli a na základě vyhodnocení 



služby na 
celostátní, 
regionální a 
místní úrovni 

projektových záměrů z území, které se 
zabývají danou problematikou. 
Momentálně jsme si vědomi, že 1 
projekt v rámci opatření Prorodinná 
opatření se bude zaměřovat na orgány 
veřejné správy a na orgány veřejné 
služby na celostátní, regionální a místní 
úrovni. Vzhledem ke specifickému 
zaměření projektů započítáváme pouze 
počet projektů, který je podložen 
průzkumem mezi potenciálními žadateli 
a rozborem projektových záměrů 
v území. 

62000 

Počet 
projektů, 
které zcela 
nebo z části 
provádějí 
sociální 
partneři 
nebo 
nevládní 
organizace 

Projekty  Výstup 0 2014 5 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 5 projektů, které zcela 
nebo z části provádějí sociální partneři 
nebo nevládní organizace. Hodnota 
indikátoru byla stanovena na základě 
průzkumu mezi potenciálními žadateli a 
na základě vyhodnocení projektových 
záměrů z území, které se zabývají 
danou problematikou. Momentálně 
jsme si vědomi, že 5 projektů v rámci 
opatření Prorodinná opatření bude 
prováděno zcela nebo zčásti sociálními 
partnery či nevládními organizacemi. 
Vzhledem ke specifickému zaměření 
projektů započítáváme pouze počet 
projektů, který je podložen průzkumem 
mezi potenciálními žadateli a rozborem 
projektových záměrů v území. 

50100 

Počet 
podpořených 
zařízení péče 
o děti 
předškolního 
věku 

Zařízení Výstup 0 2014 2 2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru byla 
nastavena na 2 podpořená zařízení péče 
o děti předškolního věku. Hodnota 
indikátoru byla stanovena na základě 
průzkumu mezi potenciálními žadateli a 
na základě vyhodnocení projektových 
záměrů z území, které se zabývají 
danou problematikou. Momentálně 
jsme si vědomi, že 2 projekty v rámci 
opatření Prorodinná opatření bude 
zaměřeno na podporu zařízení péče o 
děti předškolního věku prostřednictvím 
dětských skupin. 

 


