GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Strategický Specifický
cíl
cíl
Číslo

Číslo

Opatření programového rámce

Číslo

Opatření

Vazba na
Operační
program
Vazba

Vazba na Opatření SCLLD

Nepřímé Vazby na Opatření
nepodporovatelná z OP

Vazba

Vazba

ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1.1

C.1.1.1

OPR.1.1.1.1

Zemědělské podnikání podpora investic v rostlinné a
živočišné výrobě, zpracování
a uvádění na trh
zemědělských produktů,

PRV Článek 17,
odstavec 1.,
písmeno a)
PRV Článek 17,
odstavec 1.,
písmeno b)

O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné
investice pro konkurenceschopnost
O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova
původních odrůd, tradičních plodin

OPR.1.2.1.1

Společná zařízení po
pozemkových úpravách

PRV Článek 17,
odstavec 1.,
písmeno c)

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace
pozemkových úprav

O.1.2.1.2 podpora systémového
zatravňování, zalesňování

C.1.1.2
C.1.1.3
C.1.1.4
C.1.2

C.1.2.1

OPR.1.2.1.2

Lesnická infrastruktura

PRV Článek 17,
odstavec 1.,
písmeno c)

O.1.2.1.3* budování a udržování polních a
lesních cest, přístup k lesní půdě

O.1.2.1.2 podpora systémového
zatravňování, zalesňování
O.1.2.1.4 podpora dalších procesů
vedoucí k zlepšení prostupnosti
krajiny

OPR.1.2.1.3

Lesnické technologie

PRV Článek 26

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace
pozemkových úprav

O.1.2.1.2 podpora systémového
zatravňování, zalesňování

C.1.2.2
C.1.2.3
C.1.2.4

PODNIKÁNÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY – PRŮMYSL A VÝROBA, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

C.2.1

C.2.1.1

OPR.2.1.1.1

Zakládání a rozvoj malých a
mikropodniků

PRV Článek 19,
odstavec 1.,
písmeno b)

O.2.1.1.2* zajištění technologií a
materiálně technického zázemí, investice
pro konkurenceschopnost
O.2.1.1.5* využívání venkovských
brownfields pro rozvoj podnikání

O.2.1.1.6 zavádění nových služeb a
zvyšování rozmanitosti služeb v
území, podpora doplňkových
služeb např. u sportovních a
kulturních zařízení

PRV Článek 19,
odstavec 1.,
písmeno b)

O.2.2.1.2* investice a pořízení materiálně
technického zázemí pro subjekty zaměřené
na venkovskou turistiku (sportovní, zábavní
a rekreační činnosti, stravování,
pohostinství)
O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro
turistický ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch (značení;
tematické stezky; odpočívky; atd.)

O.2.2.1.1 podpora mapování
turistických cílů a potřeb
návštěvníků; tvorba turistických
informačních systémů
O.2.2.1.3 podpora venkovské
turistiky a vzniku nových
turistických cílů, zefektivnění řízení
cestovního ruchu; koordinace
aktivit v území

PRV Článek 25)

O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro
turistický ruch a budování doplňkové
infrastruktury pro cestovní ruch (značení;
tematické stezky; odpočívky; atd.)

C.2.1.2
C.2.1.3

C.2.2

C.2.3

C.2.2.1

OPR.2.2.1.1

Rozvoj venkovské turistiky

C.2.2.2

OPR.2.2.2.1

Lesní tematické stezky

C.2.3.1

OPR.2.3.1.1

Sociální podnikání - výstavba,
rekonstrukce a vybavení
IROP 2.2
sociálních podniků

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem
podnikání; podpora flexibilních forem
zaměstnávání a sdílení pracovních míst

OPR.2.3.1.2

OPR.2.3.1.3

Sociální podnikání zaměstnávání a sociálního
začleňování osob
znevýhodněných na trhu
práce

OPZ 2.3.1 /
IROP 2.2

Podpora zaměstnanosti
regionu

O.2.3.1.2* doplnění aktivit úřadu práce za
účelem zvyšování zaměstnanosti v území
(rekvalifikace na míru, osvěta o
možnostech zvyšování zaměstnanosti,
OPZ 2.3.1 /
podpora bilanční a pracovní diagnostiky,
IROP. 2.2/ PRV atd.)
– článek 19 /
O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem
PRV – článek 17 podnikání; podpora flexibilních forem
odst. 1 písmeno zaměstnávání a sdílení pracovních míst
- a,b.
O.2.3.1.4* zvyšování uplatnitelnosti osob
hůře uplatnitelných na trhu práce (osoby
se změnou pracovních schopností, osoby
ohrožené sociálním vyloučením,
absolventi, osoby 50+ atd.)

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem
podnikání; podpora flexibilních forem
zaměstnávání a sdílení pracovních míst

O.2.3.1.1 zlepšení návaznosti
středního, učňovského školství na
poptávku trhu práce; podpora
vzniku školních firem a firemních
učňů

ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCÍ, BYDLENÍ, BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA VČ. DOPRAVY, VÝSTAVBY, URBANISMU, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
C.3.1

C.3.1.1
C.3.1.2
C.3.1.3
C.3.1.4

C.3.2

C.3.2.1

OPR.3.2.1.1

Cyklostezky a cyklotrasy

IROP 1.2.

O.3.2.1.3* udržování, opravy a výstavba
cyklostezek a cyklotras, multifunkčních
stezek a jejich doplňkové infrastruktury

O.3.2.2.1 podpora sdílení
dopravních prostředků (carsharing,
carpooling atd.)

OPR.3.2.1.2

Zvyšování bezpečnost
dopravy a modernizace
přestupních terminálů v
obcích

IROP 1.2.

O.3.2.1.5* budování prvků zklidňování
dopravy a zvýšení bezpečnosti včetně
přechodů pro chodce

O.3.2.1.2 budování a rekonstrukce
veřejných parkovacích ploch
O.3.2.1.4 rekonstrukce, budování a
vybavení zastávek hromadné
dopravy

C.3.2.2
C.3.2.3
C.3.3

C.3.3.1
C.3.3.2

C.3.4

C.3.4.1

OPR.3.4.1.1

Zachování kulturního dědictví
IROP 3.1
Kyjovského Slovácka

C.3.4.2

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, KULTURA, SPORT, REKREACE
C.4.1

C.4.1.1

C.4.2

C.4.2.1
C.4.2.2

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

O.3.4.1.2 podpora výstavby a
rekonstrukce budov a areálů
O.3.4.1.1* rekonstrukce a údržba památek, sloužících pro interpretace
sakrálních staveb, sklepní architektury,
místního kulturního dědictví;
drobné architektury v krajině, a
podpora materiálně-technického
významných prvků kulturního dědictví
vybavení sloužícího pro
interpretaci místního kulturního
dědictví

C.5.1

C.5.1 .1

OPR.5.1.1.1

Vzdělávání a celoživotní
učení

IROP 2.4

O.5.1.1.1* rekonstrukce, výstavba a
materiálně technické vybavení budov
O.5.1 .1.2* zlepšování podmínek pro
integraci a inkluzi žáků se speciálními
potřebami
O.5.1 .1.3* vybavení školských zařízení pro
praktickou výuku (dílny, odborné
pracoviště apod.)

IROP 2.1

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně
aktivizačních služeb a poradenství
O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje
osobnostních kompetencí, vzdělávání,
finanční gramotnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením a nízkoprahových
center
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb
sociální prevence a služeb následné péče
O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních
sociálních služeb
O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních
sociálních služeb včetně stacionářů
O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení
včetně vybavení osobám v nepříznivé
sociální a zdravotní situaci; komunitní péče
(dostupné bydlení, chráněné bydlení,
azylové domy, domy s pečovatelskou
službou, startovací byty atd.); komunitní
centra
O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro
osoby se zdravotním postižením

C.5.1 .

C.5.2

C.5.2.1

OPR.5.2.1.1

Rozvoj infrastruktury pro
sociální inkluzi a komunitní
rozvoj

O.5.1 .1.4 podpora celoživotního
vzdělávání a alternativních
způsobů vzdělávání

O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje
sociálně terapeutických dílen, chráněných
dílen
O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných
terapeutických metod, sociální a pracovní
rehabilitace
O.5.2.1.10* podpora a rozvoj paliativní
péče

OPR.5.2.1.2

Podpora aktivit sociálních
OPZ 2.3.1 /
služeb a komunitního rozvoje IROP. 2.1

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně
aktivizačních služeb a poradenství
O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje
osobnostních kompetencí, vzdělávání,
finanční gramotnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením a nízkoprahových
center
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb
sociální prevence a služeb následné péče
O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních
sociálních služeb
O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních
sociálních služeb včetně stacionářů
O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení
včetně vybavení osobám v nepříznivé
sociální a zdravotní situaci; komunitní péče
(dostupné bydlení, chráněné bydlení,
azylové domy, domy s pečovatelskou
službou, startovací byty atd.); komunitní
centra
O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro
osoby se zdravotním postižením
O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje

sociálně terapeutických dílen, chráněných
dílen
O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných
terapeutických metod, sociální a pracovní
rehabilitace
C.5.2.2

C.5.2.3

C.5.3

C.5.3.1

OPR.5.2.3.1

Prorodinná opatření

OPR.5.3.1.1

Deinstitucionalizace
psychiatrické péče

OPZ 2.3.1 /
IROP. 2.1

O.5.2.3.1* podpora rodinných center,
family pointů, klubů maminek a
odlehčovacích služeb pro matky na
mateřské dovolené (jesle, bytové školky
atd.)
O.5.2.3.3* podpora dětských skupin pro
podniky a veřejnost
O.5.2.3.4* podpora osob pečujících o jiné
závislé osoby
O.5.2.3.6* podpora sanace rodiny
O.5.2.3.7* podpora služeb orientující se na
členy z neúplných rodin

IROP 2.3

O.5.3.1.1* podpora výstavby, rekonstrukce
a materiálně technického vybavení
zdravotnických budov a pracovišť

KOORDINACE, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST AKTÉRŮ V ÚZEMÍ A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ JAKO PRŮŽEZOVÁ OBLAST
C.6.1

C.6.1 .1
C.6.1 .2

OPR.6.1.1.1

Vzdělávání a získávání
dovedností

PRV Článek 14)

O.6.1.1.2* poradenská činnost zaměřená
na zvyšování kvality produktů a služeb
zemědělců, agroturistika

C.6.2

C.6.2.1

OPR.6.2.1.1

Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

PRV Článek 44

O.6.2.1.3* podpora spolupráce MAS,
podpora mezinárodní spolupráce

O.6.2.1.1 budování platformy pro
komunikaci a spolupráci
O.6.2.1.2 podpora meziobecní
spolupráce
O.6.2.1.4 podpora spolupráce
veřejného, ziskového, neziskového
sektoru; podpora spolupráce za
účelem zvyšování zaměstnanosti,
koordinace

Pozn.: prázdné řádky specifických cílů jsou cíle nepodporovatelné prostřednictvím programových rámců Operačních programů. Tyto cíle budou
naplňovány prostřednictvím jiných zdrojů.

INDIKÁTOROVÝ PLÁN OPATŘENÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Opatření programového rámce

Vazba na
Operační
program

Charakteristika indikátorů

Číslo

Opatření

Kód z NČI

1

ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPR.1.1.1.1

Zemědělské podnikání podpora investic v
rostlinné a živočišné
výrobě, zpracování a
uvádění na trh
zemědělských produktů,

PRV Článek
17,
odstavec 1.,
písmeno a)
93701
PRV Článek
17,
odstavec 1.,
písmeno b)

94800

OPR.1.2.1.1

Společná zařízení po
pozemkových úpravách

PRV Článek
17,
93701
odstavec 1.,
písmeno c)

Název

Počet podpořených
podniků/příjemců

Typ
indikátoru

Výstupu

pracovní místa
vytvořená v rámci
Výsledku
podpořených projektů
(Leader)

Počet podpořených
podniků/příjemců

Výstupu

Výchozí
hodnota

0

0

0

Mid
term

4

1

1

Cílová
hodnota

Zdůvodnění

11

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

4

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

4

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

94301

OPR.1.2.1.2

Lesnická infrastruktura

PRV Článek
17,
93701
odstavec 1.,
písmeno c)

94302

OPR.1.2.1.3

Lesnické technologie

PRV Článek
26

Celková délka cest
zajišťující zpřístupnění
pozemků, zvýšení
Výsledku
prostupnosti krajiny a
její diverzifikaci (km)

Počet podpořených
podniků/příjemců

Celková délka lesních
cest (km)

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci

Výstupu

Výsledku

Výstupu

Výsledku

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.
Orientační cena cesty podle
průzkumu na 1m činí přibližně
1800 Kč.

2

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

2

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

2

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

0

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o

podpořených projektů
(Leader)

2

OPR.2.1.1.1

OPR.2.2.1.1

podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

PODNIKÁNÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY – PRŮMYSL A VÝROBA, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Zakládání a rozvoj
malých a mikropodniků

Rozvoj venkovské
turistiky

PRV Článek
19,
93701
odstavec 1.,
písmeno b)

Počet podpořených
podniků/příjemců

Výstupu

0

5

10

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
Výsledku
podpořených projektů
(Leader)

0

0

1

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

In.2.1.1.2

Počet nových
technologií v sektoru
nezemědělského
podnikání

0

2

5

Vlastní indikátor MAS vycházející
z NČI.

5

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

PRV Článek
19,
93701
odstavec 1.,
písmeno b)

Počet podpořených
podniků/příjemců

Výsledku

Výstupu

0

3

94800

OPR.2.2.2.1

OPR.2.3.1.1

Lesní tematické stezky

Sociální podnikání výstavba, rekonstrukce
a vybavení sociálních
podniků

PRV Článek
25)

IROP 2.2

92702

Pracovní místa
vytvořená v rámci
Výsledku
podpořených projektů
(Leader)

Počet podpořených
operací (akcí)

Výstupu

0

0

0

1

1

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

2

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

93001

Celková plocha (ha)

Výstupu

0

0

1

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

In.2.2.1.3

Počet nově
vybudovaných
atraktivit v území

Výsledku

0

1

3

Vlastní indikátor MAS
vycházející z NČI.

2

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území.

10000

Počet podniků
pobírajících podporu

Výstupu

0

1

10105

10400

10102

Počet nových
podniků, které
dostávají podporu

Výstupu

Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
Výstupu
podnicích

Počet podniků
pobírajících granty

Výstupu

0

0

0

1

1

1

2

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území. Odráží se zde
také situace, kdy se v území
doposud nenachází žádný
sociální podnik.

2

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území.

2

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území.

OPR.2.3.1.2

Sociální podnikání zaměstnávání a
sociálního začleňování
osob znevýhodněných
na trhu práce

OPZ 2.3.1 /
IROP 2.2

10300

Soukromé investice
odpovídající veřejné
podpoře podniků
(granty)

10411

Míra nezaměstnanosti
osob s nejnižším
Výsledku
vzděláním

10213

10212

Výstupu

Počet sociálních
podniků vzniklých díky Výstupu
podpoře

Počet podpořených již
existujících sociálních Výstupu
podniků

0

20000
EUR

100000
EUR

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území.

28,5

x

22

Hodnoty byly převzaty z
programového dokumentu IROP

1

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území. Odráží se zde
také situace, kdy se v území
doposud nenachází žádný
sociální podnik.

0

Hodnoty indikátoru reflektují
situaci, že se v současné době v
území nenachází žádný sociální
podnik, avšak během
programového období se situace
může změnit.

0

0

x

x

60000

10211

OPR.2.3.1.3

Podpora zaměstnanosti
regionu

OPZ 2.3.1 /
IROP. 2.2/
PRV –
článek 19 /
PRV –
článek 17
odst. 1
písmeno a, b.

60000

Celkový počet
účastníků

Výstupu

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

Celkový počet
účastníků

Výstupu

0

0

0

x

x

x

4

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území. Odráží se zde
také situace, kdy se v území
doposud nenachází žádný
sociální podnik.

1

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
s odborem Sociálních věcí v
Kyjově, konzultacemi se zástupci
komory sociálních podniků a na
základě šetření potenciálních
žadatelů v území. Odráží se zde
také situace, kdy se v území
doposud nenachází žádný
sociální podnik

10

Hodnota byla stanovena na
základě výše alokace a
konzultace s pracovníky Úřadu
práce - kontaktního pracoviště
Kyjov na základě odborného
odhadu absorpční kapacity
území

62700

62900

3

OPR.3.2.1.1

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

Účastníci zaměstnaní
na 6 měsíců po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ

Výsledku

Výsledku

0

0

x

x

3

Hodnota byla stanovena na
základě výše alokace a
konzultace s pracovníky Úřadu
práce - kontaktního pracoviště
Kyjov na základě odborného
odhadu absorpční kapacity
území.

5

Hodnota byla stanovena na
základě výše alokace a
konzultace s pracovníky Úřadu
práce - kontaktního pracoviště
Kyjov na základě odborného
odhadu absorpční kapacity
území.

ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCÍ, BYDLENÍ, BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA VČ. DOPRAVY, VÝSTAVBY, URBANISMU, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Cyklostezky a cyklotrasy IROP 1.2.

76100

Délka nově
vybudovaných
cyklostezek a
cyklotras

76200

Délka
rekonstruovaných
cyklostezek a
cyklotras

Výstupu

Výstupu

0

0

2

0

4

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.
Orientační cena 1m vybudované
cyklostezky činí podle průzkumu
přibližně 2600 Kč.

2

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

76310

OPR.3.2.1.2

Zvyšování bezpečnost
dopravy a modernizace
IROP 1.2.
přestupních terminálů v
obcích

75201

74001

Podíl cyklistiky na
Výsledku
přepravních výkonech

Počet nových nebo
rekonstruovaných
Výstupu
přestupních terminálů
ve veřejné dopravě

Počet vytvořených
parkovacích míst

Výstupu

7

0

0

x

2

8

10

Hodnoty byly převzaty z
programového dokumentu IROP

4

Na základě konzultací se
zástupci obcí, průzkumu cen již
vybudovaných terminálů
některých obcí v ČR byla
stanovena orientační cena na
jeden terminál 2 mil Kč. Na
základě určené alokace a
kalkulované ceny byla vypočtena
hodnota indikátoru.

15

Hodnota indikátoru vychází z
konzultací se zástupci obcí a
odhadu průměrného počtu
parkovacích míst náležících k
množství vybudovaných
terminálů.

75001

Počet realizací
vedoucích ke zvýšení Výstupu
bezpečnosti v dopravě

0

1

1

Hodnota indikátoru byla
stanovena na kompletní realizaci
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě na základě konzultací se
zástupci obcí. Orientační cena
na jednu realizaci byla
stanovena na hodnotu 2 mil. Kč

76401

Počet parkovacích
míst pro jízdní kola

0

10

20

Hodnota indikátoru byla
stanovena na parkovací místo
pro jízdní kola na základě

Výstupu

konzultací se zástupci obcí a
vycházející z průměrného počtu
parkovacích míst náležících k
množství vybudovaných
terminálů.

75120

OPR.3.4.1.1

Zachování kulturního
dědictví Kyjovského
Slovácka

IROP 3.1

Podíl veřejné osobní
dopravy na celkových
výkonech v osobní
dopravě

Výsledku

90501

Počet revitalizovaných
Výstupu
památkových objektů

91005

Zvýšení očekávaného
počtu návštěv
podporovaných
kulturních a
přírodních památek a
atrakcí

90601

Počet revitalizací
přírodního dědictví

Výstupu

Výstupu

30

0

0

0

x

1

100

0

35

Hodnoty byly převzaty z
programového dokumentu IROP

1

Hodnota indikátoru byla
nastavena na základě počtu
možných žadatelů a celkové
alokace vycházející z průzkumu
potenciálních žadatelů.

100

Hodnota indikátoru byla
nastavena na základě počtu
možných žadatelů a celkové
alokace vycházející z průzkumu
potenciálních žadatelů s
nárůstem očekávaného počtu
návštěv o 0,3 %.

1

Hodnota indikátoru byla
nastavena na základě počtu
možných žadatelů a celkové
alokace vycházející z průzkumu
potenciálních žadatelů

91010

5

OPR.5.1.1.1

Počet návštěv
kulturních památek a
paměťových institucí
zpřístupněných za
vstupné

Výsledku

26553793 x

27500000

Hodnoty byly převzaty z
programového dokumentu IROP

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávání a celoživotní
IROP 2.4
učení

50000

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

Výstupu

0

10

15

Hodnota indikátoru byla
stanovena na základě konzultací
se zaměstnanci odboru Školství
a kultury v Kyjově a zaměstnanci
vzdělávacích zařízení. Orientační
cena na jedno podpořené
vzdělávací zařízení vzešla z
průměrné hodnoty částky
rekonstrukce předškolního
zařízení, školního zařízení a
rekonstrukce učeben pro výuku
klíčových kompetencí.
Orientační cena projektu byla
stanovena na 1500 tis. Kč

50030

Podíl osob předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

Výsledku

5,4

x

5

Hodnoty byly převzaty z
programového dokumentu IROP

OPR.5.2.1.1

Rozvoj infrastruktury
pro sociální inkluzi a
komunitní rozvoj

IROP 2.1

55401

67510

OPR.5.2.1.2

Podpora aktivit
sociálních služeb a
komunitního rozvoje

OPZ 2.3.1 /
IROP. 2.1

67001

Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci

Kapacita služeb a
sociální práce

Výstupu

Výsledku

Kapacita podpořených
Výstupu
služeb

0

2047

0

2

x

x

6

Hodnoty vychází z výsledků
získaných při zjišťování
absorpční kapacity území,
šetření potenciálních žadatelů a
konzultace se zástupci obcí.
Orientační cena jednoho
podpořeného zázemí byla
stanovena na 3,3 mil. Kč.

2247

Hodnoty vychází z výsledků
získaných při zjišťování
absorpční kapacity území.
Předpokládá se zavedení šesti
nových typů služeb s průměrnou
kapacitou 40 klientů na novou
službu zajišťující službu nejméně
po dobu udržitelnosti projektu.

50

Na základě konzultací s
organizacemi působícími v
oblasti sociálních služeb a
odborem Sociálních věcí byla
zjištěna průměrná kapacita na
nově zavedenou službu v území.

60000

55102

67010

OPR.5.2.3.1

Prorodinná opatření

OPZ 2.3.1 /
60000
IROP. 2.1

Celkový počet
účastníků

Počet podpořených
komunitních center

Využívání
podpořených služeb

Celkový počet
účastníků

Výstupu

Výstupu

Výsledku

Výstupu

0

0

0

0

x

x

x

x

20

Hodnota indikátoru vychází z
hodnoty počtu možný projektů,
které bude možné v důsledku
výše alokace podpořit s
předpokladem, že ne u všech
klientů těchto služeb bude
možná identifikace dle pravidel.

3

Hodnoty vychází z výsledků
získaných při zjišťování
absorpční kapacity území a
šetření potenciálních příjemců.
Předpokládá se podpoření tří
komunitních center.

30

Hodnota indikátoru vychází z
hodnoty počtu možný projektů,
které bude možné v důsledku
výše alokace podpořit s
předpokladem, že ne u všech
klientů těchto služeb bude
možná identifikace dle pravidel.

20

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

50001

Kapacita podpořených
zařízení péče o děti
Výstupu
nebo vzdělávacích
zařízení

50100

Počet podpořených
zařízení péče o děti
předškolního věku

50110

Počet osob
využívajících zařízení
péče o děti
předškolního věku

50120

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

Výstupu

Výsledku

0

0

2319

80

x

x

x

x

20

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

3

Na základě šetření
potenciálních příjemců a ze
stanovené alokace bylo zjištěno,
že je možné podpořit tři zařízení,
přičemž průměrné existující
zařízení v území podobné dětské
skupině (doposud
neregistrované) pracuje s pěti
dětmi na jednu pečující osobu.

2334

Indikátor byl stanoven na
základě vlastního šetření
potenciálních příjemců ve
srovnání se statistickými daty
ČSÚ pro území MAS.

85

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

OPR.5.3.1.1

6

OPR.6.1.1.1

Deinstitucionalizace
psychiatrické péče

IROP 2.3

57301

Počet podpořených
poskytovatelů
psychiatrické péče

Výstupu

0

1

2

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a konzultací s odborem
Sociálních věcí v Kyjově.
Hodnoty jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

57801

Počet podpořených
mobilních týmů

Výstupu

0

1

1

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a konzultací s odborem
Sociálních věcí v Kyjově.
Hodnoty jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

57410

Průměrná délka
hospitalizace v
institucích
dlouhodobé
psychiatrické péče

Výsledku

115

x

103

Hodnoty byly převzaty z
programového dokumentu IROP

KOORDINACE, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST AKTÉRŮ V ÚZEMÍ A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ JAKO PRŮŽEZOVÁ OBLAST

Vzdělávání a získávání
dovedností

PRV Článek
14)

92301

Počet účastníků
vzdělávání

Výstupu

0

15

45

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.

T3

OPR.6.2.1.1

Činnosti spolupráce v
rámci iniciativy LEADER

PRV Článek
44

Celkový počet
Výsledku
vyškolených účastníků

0

15

45

Hodnoty indikátoru vycházejí z
vlastního šetření - zjišťování
potenciálních žadatelů o
podporu a jsou přizpůsobeny jak
výši stanovené alokace, tak
absorpční kapacitě území.
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