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PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP 

Specifický cíl IN – Cesta za vzděláváním 

Název opatření CLLD 1 

Bezpečná cesta nejen do školy 

 

Vazba na specifické cíle OP 

Specifický cíl 4.1 ve vazbě na konkrétní specifický cíl IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (zastávky, chodníky, parkoviště, bezpečnost, 

bezbariérovost) 

Vazba na SCLLD 
5.5.1 Doprava a cyklodoprava 

5.5.2 Podpora budování a provázanost přirozených dopravních uzlů  

5.3.4 Řešení parkování v regionu s výjimkou realizace samostatných odpočívadel bez vazby na modernizaci nebo budování cyklostezky 

Cíle opatření CLLD 

 Cílem je zajistit bezpečnou dopravu pěší a cyklodopravu v návaznosti na prostředky hromadné dopravy.  

 Realizovat systémová opatření na trasách, která povedou k posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob využívající prostředky hromadné dopravy při 

cestě do školy i do zaměstnání.  

Aktivity opatření CLLD 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 

 Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky 
inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 
doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy 

 Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky 
inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních 
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opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci 
nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem 
s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a 
místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

 Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů 
pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami, 

 Je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické 
dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace 
pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty 

Integrace na ostatní opatření CLLD 

Vzdělávání (PR IROP) 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 
Výše dotace 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS. 
 
Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav cílový stav 

7 52 01 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě (terminály) – 10 mil Kč / 
kus 

0 6 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (realizace) – 4 mil / ks 0 3 

7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst – 65000 Kč / kus 0 30 
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7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola – 5000 stojan, 45000 budlík, 80000 parkovací dům 0 30 

7 62 01 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 5,5 mil stezka, 0,4 mil trasa 0 1 

 

Monitorovací indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě (%) 30 35 

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%) 7 10 
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Název opatření CLLD 2 

Vzdělávání 

 

Vazba na specifické cíle OP 

Specifický cíl 4.1 ve vazbě na konkrétní specifický cíl IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Vazba na SCLLD 
4.3 Aktivní a kvalitní školy a školky v regionu  

5.1.4 Získání dovedností mládeže ve vazbě k řemeslu 

4.5.6 Podpora rodinných aktivit / podpora rodiny  

Cíle opatření CLLD 

 Budování, rekonstrukce a vybavení prostor, které slouží pro celoživotní vzdělávání, rozvoji dovedností a schopností. 

Aktivity opatření CLLD 

 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání > Stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, pořízení vybavení za účelem zajištění 

dostupnosti kvalitního základního vzdělávání ve vazbě na území.  

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích v oblastech komunikace v cizích jazycích, v 

oblasti technických a řemeslných oborů, přírodní věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních 

pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám 

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu. 

 Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci 

přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení. 

 Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení. 

 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání > Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího 

vzdělávání ve vazbě na regionální potřeby. 

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace 

v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad 

pro jejich budoucí zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení vybavení. 

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol > Stavby, stavební 

úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště) za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných 
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zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního 

věku na trh práce. 

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 

Integrace na ostatní opatření CLLD 
Bezpečná cesta nejen do školy (PR IROP) 
Komunitní centra (PR IROP) 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 

 zařízení péče o děti do 3 let 

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 nestátní neziskové organizace 

 Církve 

 Církevní organizace 

Výše dotace 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS. 
 
Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav cílový stav 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 0 9 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 0 130 

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení o děti do 3 let 0 8 

 

Monitorovací indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%)  5,4 5 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení (%) 77,3 90,5 
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Název opatření CLLD 4 

Komunitní centra 

 

Vazba na specifické cíle OP 

Specifický cíl 4.1 ve vazbě na konkrétní specifický cíl IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Vazba na SCLLD 
4.5 Sociální služby v komunitě 

Cíle opatření CLLD 

 Zvýšení dostupnosti sociálních služeb v regionu. 

 Vytvoření zázemí pro terénní a ambulantní služby. 

 Podpora infrastruktury pro sociální bydlení. 
 
Aktivity opatření CLLD 

 Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 

rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována 

kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na 

řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi 

příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 

 Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního 

prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. 

Integrace na ostatní opatření CLLD 
Sociální a komunitní služby v komunitě (PR ZAM) 
Neinvestice do sociálního podnikání (PR ZAM) 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 

 nestátní neziskové organizace 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
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 církve a církevní organizace 

Výše dotace 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS. 
 
Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 
 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav cílový stav 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 0 5 

 

Monitorovací indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 520 700 
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Specifický cíl IN – Sociální podnikání 

Název opatření CLLD 5 

Investice do sociálního podnikání 

 

Vazba na specifické cíle OP 

Specifický cíl 4.1 ve vazbě na konkrétní specifický cíl IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

Vazba na SCLLD 
5.4 Podpora zaměstnávání znevýhodněných a ohrožených osob 

2.3 Vytváření podmínek pro poskytování služeb 

5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů 

5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu 

1.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a spotřeby 

Cíle opatření CLLD 

 Podpora lokálních subjektů za účelem vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. 

Aktivity opatření CLLD 

 Vznik nového sociálního podniku (žadatel musí předložit zakládací listinu společnosti se zapracovanými principy sociálního podnikání nejpozději v 

Závěrečné zprávě o realizaci) 

 Podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu - za nově vzniklý subjekt se považuje podnikatelský subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku 

nebo jiného veřejného rejstříku (např. Evidence NNO), který vznikl před méně než třemi roky před datem začátku realizace projektu, zápis 

subjektu musí proběhnout před podáním žádosti o podporu 

 Nově zřízená živnost existujícího subjektu nebo nový předmět podnikání - existující subjekt nemusí být sociálním podnikem, zápis tohoto 

předmětu podnikání (živnosti) musí proběhnout před podáním žádosti o podporu 

 Rozšíření o nový obor činnosti ve stávajícím oprávnění k podnikání 

 Personální a produkční rozšíření sociálního podniku (žadatel již splňuje principy sociálního podnikání) 

 Rozšíření nabízených produktů a služeb 

 Rozšíření prostorové kapacity podniku 

 Zavedení nových technologií výroby 

 Zefektivnění procesů v podniku 

 Zřízení divize nebo pobočky na novém místě nebo v jiném regionu. Divize/pobočka dodržuje principy sociálního podnikání podle těchto 

Pravidel 
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 Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ 

 Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb. V případě rozšíření existujících 

aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci existujících živnostenských oprávnění nebo o získání jiného živnostenského oprávnění 

 

Integrace na ostatní opatření CLLD 
Neinvestice do sociálního podnikání (PR ZAM) 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 

 nestátní neziskové organizace 

 církve a církevní organizace 

 OSVČ 

Výše dotace 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS. 
 
Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 
 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav cílový stav 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 0 5 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 0 5 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 0 12 

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 0 2 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků 0 18484 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 0 12 

 

Monitorovací indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 28,5 22 
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PROGRAMOVÝ RÁMEC ZAMĚSTNANOST 

Opatření v rámci Programového rámce Zaměstnanost má na SC 2.3.1 OP Z vazbu z hlediska podpory aktivit vedoucích ke snižování lokální nezaměstnanosti 

ve venkovských sídlech, efektivního využití hospodářského potenciálu v oblasti výroby a služeb, vytvoření lepších podmínek pro vzájemnou spolupráci místní 

samosprávy, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru a aktivních jedinců při řešení problému zaměstnanosti a vytváření pracovních příležitostí, lepší 

dostupnosti sociálních služeb v rámci činnosti a aktivit komunitních center1, komunitní sociální práce a zlepšování socioekonomické situace venkovského 

obyvatelstva vyloučeného či ohroženého sociálním vyloučením.  

 

Specifický cíl IN – Komunitní centra 

Název opatření CLLD 6 

Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření 

 

Vazba na specifické cíle OP Zaměstnanost 

2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

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

komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Vazba opatření na SC spočívá 

zejména v podpoře aktivit zajišťujících a zlepšujících dostupnost sociálních služeb a situaci osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na 

venkově.  

 
Vazba na specifické cíle IROP 

2.1 Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím podpory rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 

začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Vazba opatření na SC spočívá zejména v podpoře udržitelnosti a využití vzniklých prostor a pořízeného 

vybavení pro poskytování sociálních služeb a komunitní sociální práce osobám vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením, při současném využití 

vybudované komunitní infrastruktury pro kulturní, společenské, osvětové a vzdělávací aktivity venkovských obyvatel. 

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

prostřednictvím podporovaných aktivit zlepšovat situaci osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, přispět k vyváženému a 

                                                           
1
 Vazba na PR IROP Opatření 4 Komunitní centra. 
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udržitelnému územnímu rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností s ohledem na periferní oblasti, dlouhodobá stabilizace 

venkovských oblastí.  

 

Vazba na SCLLD 
4.1.1 Podpora aktivit pro místní občany, které podporují komunitní život 

4.5 Sociální služby v komunitě 

Cíle opatření CLLD 

 Podpora udržitelnosti  komunitních center naplňujících principy komunitní sociální práce 

 Zvýšení dostupnosti sociálních služeb 

 Podpora komunitního života 

 Integrace sociálně ohrožených skupin na trh práce 
 
Aktivity opatření CLLD 

 Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních příměstských táborů 

 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost  

 Projekty na podporu uplatnění znevýhodněných skupin žen na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny 

na trh práce 

 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

 
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení s možností kombinace 

s podporou prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni ve vazbě na využití prostorových kapacit objektů komunitních center obcí, ve 

kterých bude primárně zajišťována komunitní sociální práce, včetně optimálního využití potenciálu disponibilních lidských zdrojů zajišťujících komunitní 

činnosti v obcích. Vzájemná provázanost komunitní sociální práce a prorodinných opatření je dána potřebou efektivního využití investic, zajištění 

komunitních činností odborně způsobilými pracovníky s potřebnou praxí a zkušenostmi, nezbytností síťování komunitních činností a spolupráce obcí ve 

spádovém území.    

Komunitní centra musí vždy naplňovat principy komunitní sociální práce. Aktivity realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování 

základních činností registrovaných sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (nenahrazují však poskytování sociálních služeb. Je nezbytné vždy 

jasně oddělit aktivity a programy realizované v komunitním centru od poskytované registrované sociální služby a prorodinných opatření. Tyto činnosti lze 

v komunitním centru provozovat pouze jako doplňkové aktivity ke komunitní sociální práci, přičemž tyto aktivity musí být komunitou identifikovány jako 

potřebné.  
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Integrace na ostatní opatření CLLD 
Vzdělávání (PR IROP) 

Komunitní centra (PR IROP) 

 
 
Popis vlivu opatření na naplňování horizontálních témat 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – opatření má přímý vliv na zlepšení přístupu ke kvalitním a udržitelným službám pro rodiny a děti a dalším 

navazujícím službám podporujícím sociální začleňování, týká se cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu 

práce, tj. vliv opatření na tento princip je pozitivní.  

Podpora rovnosti mezi muži a ženami – v opatření není primárně řešena otázka rovných příležitostí žen a mužů, princip rovnosti žen a mužů bude v tomto 

opatření zajištěn prostřednictvím zohlednění specifických potřeb mužů a žen jako cílových skupin v rámci jednotlivých výzev za účelem odstranění možných 

bariér bránících jim v účasti v projektech. Vliv opatření na tento princip je tedy celkově neutrální.   

Udržitelný rozvoj – opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu, tj. vliv opatření na tento princip je neutrální.  

 
Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 

 poskytovatelé sociálních služeb 

 obce a jimi zřizované organizace 

 svazky obcí 

 NNO 

 zaměstnavatelé 

 školy a školská zařízení 

 vzdělávací instituce 

 fyzické nebo právnické osoby, které mají oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (je zapsána v evidenci poskytovatelů dle 

zákona č. 247/2014 Sb.), pouze ve vztahu k aktivitě „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost“ 

 živnosti volné a vázané2 - dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zároveň zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, pouze ve vztahu k aktivitě „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost“ 

 
 

                                                           
2
 K datu hodnocení SCLLD ŘO OP Zaměstnanost nejsou živnosti volné a vázané oprávněným žadatelem v případě aktivity Dětské skupiny. 
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Cílové skupiny 

a) podpora komunitní sociální práce a komunitních center: 

- osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, 

osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby 

opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, 

neformální pečovatelé atd.; 

b) prorodinná opatření: 

- osoby pečující o malé děti; 

- osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.  

 
Výše dotace 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS. 
 
 
Principy pro určení preferenčních kritérií  
Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. Hodnoceno bude aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu, řešení 
bezbariérovosti a také inovativnost projektu na území MAS. 
 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné obhajoby a její soulad s předloženým projektem, a také 
soulad projektu se Strategií rozvoje regionu. Prémiově pak bude hodnoceno, zda projekt naplňuje výjimečným způsobem strategii, případně zda je projekt 
přímo integrován s jiným podávaným projektem v rámci SCLLD – prioritně pak návaznost na projekt v opatření CLLD 3 – Rodinná komunitní centra nebo 4 – 
Sociální komunitní centra. 
 
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 
 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav cílový stav 

5 00 01 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby) 0 15 

5 01 00 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku - dětské skupiny (zařízení)  0 2 

5 01 10 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku (osoby) 0 15 

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let (osoby)  0 15 

5 51 02 Počet podpořených komunitních center (zařízení) 0 5 

6 00 00 Celkový počet účastníků 0 90 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb (místa) 0 100 
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Monitorovací indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

6 70 10  Využívání podpořených služeb (osoby) 0 50 

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel  0 0 

 

Poznámka: Popisy indikátorů – způsob stanovení (výpočet) nastavených cílových hodnot jsou uvedeny ve Finančním plánu, tabulka g 
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Specifický cíl IN – Sociální podnikání 

Název opatření CLLD 7 

Neinvestice do sociálního podnikání 

 

Vazba na specifické cíle OP Zaměstnanost 

2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech podporou vzniku nových a 

rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání prostřednictvím integračních sociálních podniků a environmentálních sociálních 

podniků. Vazba opatření na SC spočívá zejména v podpoře vzniku nových pracovních příležitostí ve venkovských sídlech, efektivního využití hospodářského 

potenciálu venkova v oblasti výroby a poskytování služeb, zlepšení spolupráce místní samosprávy, podnikatelských subjektů i neziskových organizací v nich 

působících. integrace sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených, integrace a začlenění těchto osob na trh práce, řešení 

environmentálních problémů v území.  

Vazba na specifické cíle IROP 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání prostřednictvím výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních 

podniků. Vazba opatření na SC spočívá v podpoře provozní situace nově založených nebo provozovaných podnikatelských subjektů splňujících kritéria 

sociálního podniku, možnosti zaměstnávání osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, jejich dalšího vzdělávání v oblasti výroby (zejména 

řemeslné) a poskytování služeb.   

4.1  Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu podporou 

aktivit přispívajících ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených 

či ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím jejich zapojení na trh práce.  

  

Vazba na SCLLD 
5.4 Podpora zaměstnávání znevýhodněných a ohrožených osob 

2.3 Vytváření podmínek pro poskytování služeb 

5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů 

5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu 

1.4 Šetrné a efektivní podnikání v krajině 

 
Cíle opatření CLLD 
Zvýšit uplatnitelnost a zaměstnatelnost osob ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti a na trhu práce ve vazbě na lokální potřeby. 
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Aktivity opatření CLLD 
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik 
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik 
 
Integrace na ostatní opatření CLLD 
Sociální komunitní centra (PR IROP) 
Investice do sociálního podnikání (PR IROP) 
 
Popis vlivu opatření na naplňování horizontálních témat 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – opatření má přímý vliv na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučeným na trhu práce, u kterých se jedná převážně o problém s kumulací znevýhodnění a z tohoto důvodu se potýkají s přímou či nepřímou diskriminací 

nejvíce. Vliv opatření na tento princip je pozitivní.  

Podpora rovnosti mezi muži a ženami – v opatření není primárně řešena otázka rovných příležitostí žen a mužů, princip rovnosti žen a mužů však bude 

v tomto opatření zajištěn prostřednictvím zohlednění specifických potřeb mužů a žen jako cílových skupin v rámci jednotlivých výzev za účelem odstranění 

možných bariér bránících jim v účasti v projektech. Vliv opatření na tento princip bude celkově neutrální.  

Udržitelný rozvoj – opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu, tj. vliv opatření na tento princip je neutrální.  

 
Příjemce dotace (dle vymezení v OP)3 

 OSVČ a obchodní korporace 

 
Cílové skupiny 

a) integrační sociální podniky: 

- osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané; 

- osoby se zdravotním postižením; 

- osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity jde o osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění 

výkonu trestu  a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou zároveň uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu 

práce ČR;- 

- osoby opouštějící institucionální zařízení; 

- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR; 

 

                                                           
3
 K datu hodnocení SCLLD ŘO OP Zaměstnanost jsou oprávněnými žadateli pouze OSVČ a obchodní korporace. 
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b) environmentální sociální podniky: 

- osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců; 

- osoby se zdravotním postižením; 

- osoby v nebo po výkonu trestu; 

- osoby opouštějící institucionální zařízení; 

- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR; 

- neaktivní osoby; 

- osoby pečující o malé děti; 

- uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let; 

- lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě; 

- osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené; 

- osoby pečující o jiné závislé osoby. 

 
Výše dotace 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS. 
 
 
Preferenční kritéria Principy pro určení preferenčních kritérií 
Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. Specificky bude definován požadavek na podporu tradičních řemesel a vznik 
nové služby nebo produktu. Hodnoceno bude aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu, řešení bezbariérovosti a také inovativnost projektu na 
území MAS. 
 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné obhajoby a její soulad s předloženým projektem, a také 
soulad projektu se Strategií rozvoje regionu. Prémiově pak bude hodnoceno, zda projekt naplňuje výjimečným způsobem strategii, případně zda je projekt 
přímo integrován s jiným podávaným projektem v rámci SCLLD – prioritně pak návaznost na projekt v opatření CLLD 5 – Investice do sociálního podnikání. 
 
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 
 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav cílový stav 

1 02 11 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory 0 5 

1 02 13 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (organizace) 0 5 

6 00 00 Celkový počet účastníků 0 12 
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Monitorovací indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

6 28 00 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 (účastníci) 

0 0 

6 29 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (účastníci) 0 2 

6 31 00 Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 0 2 

6 32 00 Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 0 2 

 

Poznámka: Popisy indikátorů – způsob stanovení (výpočet) nastavených cílových hodnot jsou uvedeny ve Finančním plánu, tabulka g 

 

 

 

Předběžný harmonogram výzev Programového rámce OP Zaměstnanost 

Opatření 2016 2017 2018 2019 2020 

Sociální a komunitní 
služby, prorodinná 
opatření 

0 21 20 21 20 

Neinvestice do 
sociálního podnikání 

0 21 20 21 20 

 

Poznámka:  

Nastavení výzev odpovídá alokacím MAS na realizaci opatření v rámci Programového rámce Zaměstnanost. Výzvy PR OP Zaměstnanost nejsou v roce 2016 

předpokládány, vzhledem k tomu, že nebudou vyhlášeny výzvy investičních opatření IROP (Komunitní centra, Sociální podniky). Tyto výzvy budou vyhlášeny 

v roce 2017 a navazující výzvy opatření Programového rámce Zaměstnanost budou vyhlášeny souběžně s výzvami investičních opatření IROP. Další výzvy 

jsou předpokládány v roce 2019 (pro obě opatření). Další výzvy budou vyhlášeny v případě zbývající alokace na realizaci opatření v rámci Programového 

rámce Zaměstnanost.  
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PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV 

Specifický cíl IN – Rozvoj venkova 

Název fiche CLLD 8 

Agroturistika 

 

Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV 
19/1/b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 

Vazba na SCLLD 
5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů 
5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu 
2.3 Vytváření podmínek pro poskytování služeb 
1.4 Šetrné a efektivní podnikání v krajině 

Vymezení Fiche 
Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. 
Aktivity: 

 Zemědělci i nezemědělci rozšíří své aktivity na drobné ubytování 

 Rozšíření a rozvoj stávajícího drobného ubytování 

 Vznik nových služeb vztahujících se k drobnému ubytování 

 Rozšíření a rozvoj služeb vztahujících se k drobnému ubytování 

 Ubytování v návaznosti na řemeslníky, místní výrobky, místní zemědělské produkty 

 Zkvalitnění života na venkově 

 Výrobní a zážitková turistika na venkově 

 Podpora drobných výrobců, rodinných podniků 

Oblasti podpory 
 
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace  
ekonomických činností (CZ-NACE):  C (Zpracovatelský průmysl  s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví 
výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových  výrobků  a  25.40  Výroba zbraní 
a střeliva),  F  (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových  vozidel  s výjimkou  
oddílu  46  a  skupiny  47.3  Maloobchod  s pohonnými hmotami  ve  specializovaných  prodejnách), I  (Ubytování,  stravování  a  pohostinství), J (Informační 
a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M  (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a 
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agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou  skupiny  81.1),N  82.1  (Administrativní  a  
kancelářské  činnosti),  N  82.3 (Pořádání  konferencí  a  hospodářských  výstav),  N  82.92  (Balicí  činnosti),P  85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),R 93 (Sportovní, 
zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze  I  Smlouvy  o  fungování  EU,  případně  v kombinaci  s 
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy  o  fungování  EU).  V případě zpracování  
produktů  jsou  výstupem  procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93(Sportovní, zábavní a rekreační 
činnosti)a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.  
 
Integrace na ostatní opatření CLLD 
Lesy, voda, rekreace, Podpora místních výrobců 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 
Podnikatelské subjekty  (FO  a  PO) - mikropodniky  a  malé  podniky  ve  venkovských oblastech, jakož i zemědělci 
 
Výše dotace 
min. 50 000,- Kč 
max. 5 000 000,- Kč (maximální výše dle PRV) 
 
Preferenční kritéria 
Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. V rámci fiche bude pouze preferovaná agroturistika a služby a činnosti s ní 
spojené. Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa, provazba mezi ubytováváním a distribucí regionálních výrobků a služeb a 
využívání stávajících budov. Preference bude směřována k podpoře malého podnikatele. Hodnoceno bude aktivní zapojení cílových skupin do přípravy 
projektu, řešení bezbariérovosti a také inovativnost projektu na území MAS. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné obhajoby a její soulad s předloženým projektem, a také 
soulad projektu se Strategií rozvoje regionu. Prémiově pak bude hodnoceno, zda projekt naplňuje výjimečným způsobem strategii, případně zda je projekt 
přímo integrován s jiným podávaným projektem v rámci SCLLD. 
 

 Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav Hodnota mid-term 
(rok 2018) 

cílový stav 

93 701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 0 2 4 

 
 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

94 800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 0 5 
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Název fiche CLLD 9 

Lesy, voda, rekreace 

 

Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV 
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 
 
Vazba na cíle SCLLD 
1.1 Uživatelsky přátelská a prostupná krajina 
1.2.6 Mimoprodukční funkce lesa 
1.3.1 Voda v krajině  
1.3.3 Pitná voda 
3.2.1 Obnova památek 
   
Vymezení Fiche 
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících 
společenského potenciálu lesů.  
Aktivity: 

 Usměrňování návštěvníků v lese 

 Úprava lesních stezek a vznik nových stezek v návaznosti na průchodnost 

 Zkvalitnění přístupu do lesa a lesem 

 Propojení cílů / aktivit 

Oblasti podpory 
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, 
např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy. 
 
Definice příjemce dotace 
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
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Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000,- Kč 
max. 5 000 000,- Kč 
 
Preferenční kritéria 
Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. Specificky bude definován požadavek návaznost neproduktivních investic 
v lesích na kulturní památku, podporovány budou projekty cest s cílem, příběhem či aktivitou, hodnocena budou také řešení následné údržby. Výhodou 
bude propojování cílů nebo vazba na místní výrobky. Hodnoceno bude aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu, řešení bezbariérovosti a také 
inovativnost projektu na území MAS. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné obhajoby a její soulad s předloženým projektem, a také 
soulad projektu se Strategií rozvoje regionu. Prémiově pak bude hodnoceno, zda projekt naplňuje výjimečným způsobem strategii, případně zda je projekt 
přímo integrován s jiným podávaným projektem v rámci SCLLD. 
 

 Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav Hodnota mid-term 
(rok 2018) 

cílový stav 

92 702 Počet podpořených akcí/operací 0 2 5 

93 001 Celková plocha lesů (ha) 0  3 

 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

94 800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 0 1 
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Název fiche CLLD 10 

Podpora místních výrobců 

 

Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV 
17/1/b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

  

Vazba na SCLLD 
5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů 
5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu 
  
Vymezení Fiche 
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování 
EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 
Aktivity: 

 Výrobky budou prodány v místě výroby, zvýšit podporu odbytu místních výrobků 

 Podpora lokální distribuční sítě na prodej místních výrobků 

 Posun od prodeje ze dvora na prodej na lokálních distribuční sítě 

 Výrobní a zážitková turistika na venkově 

 Podpora drobných výrobců, rodinných podniků 

Oblasti podpory 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje se mohou týkat 
výstavby a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch), pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, 
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice 
související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve 
zpracovatelském provozu. 
 
V rámci  této Fiche nelze  podpořit  investice  týkající  se  zpracování  produktů  rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů 
technologie, které obsahují:  

- dřevěný  sud  nebo  uzavřenou  dřevěnou  nádobu  na  výrobu  vína  o  objemu  nejméně 600 litrů,  speciální  kvasnou  nádobu  s  aktivním  
potápěním  matolinového  klobouku  pro výrobu  červených  vín  nebo  cross 

- flow  filtr  na  víno,  ve  kterém  je  víno  přiváděno na membránu  tangenciálně  a  určitý  objem  vína  prochází  membránou  jako  filtrát a zbývající 
pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 
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Integrace na ostatní opatření / fiche CLLD 
Lesy, voda, rekreace, Agroturistika 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování,  uvádění  na  trh a  vývoji zemědělských  produktů  
uvedených  v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt 
 
 
Výše dotace 
min. 50 000,- Kč 
max. 5 000 000,- Kč 
 
Preferenční kritéria 
Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa, vazbu 
místních výrobků na stávající ubytování nebo provazba na regionální službu. U projektu bude výhodou využívání stávajícího objektu nebo jeho realizace 
malým podnikatelem. Hodnoceno bude řešení bezbariérovosti a také inovativnost projektu na území MAS. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné obhajoby a její soulad s předloženým projektem, a také 
soulad projektu se Strategií rozvoje regionu. Prémiově pak bude hodnoceno, zda projekt naplňuje výjimečným způsobem strategii, případně zda je projekt 
přímo integrován s jiným podávaným projektem v rámci SCLLD. 
 

 Monitorovací indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav Hodnota mid-term 
(rok 2018) 

cílový stav 

93 701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 0 1 3 

 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav cílový stav 

94 800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 0 4 

 

 

Vzhledem k výši finanční alokace není vytvořena fiche na téma zemědělství. Z průzkumů při tvorbě strategie nevyplynula potřeba samostatné fiche na téma 

zemědělství. Oslovení partneři a zemědělští podnikatelé v MAS shodně uváděli, že využívají a budou využívat dotace na individuální projekty v PRV.   

 


