
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ  

Strategický 

cíl 

Specifický 

cíl 

Opatření programového rámce 

 

Vazba na 

Operační 

program 

Vazba na Opatření SCLLD 
Nepřímé Vazby na Opatření 

nepodporovatelná z OP 

Číslo Číslo Číslo Opatření Vazba 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 

  

  C.1.1.2            

  C.1.1.3            

  C.1.1.4           

C.1.2  C.1.2.1  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 

    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  OPR.1.2.2.1  Protierozní opatření 

 OPŽP, Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 5 

O.1.2.2.1* budování funkčních 

protierozních a protipovodňových bariér 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

O.1.2.1.2 podpora systémového 

zatravňování, zalesňování 

 



  C.1.2.3   OPR.1.2.3.1  Realizace ÚSES 

 OPŽP, Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 2 

O.1.2.3.1*podpora ochrany původních 

druhů živočichů a rostlin; chránit a 

obnovovat biotopy; chránit stávající a 

zakládat nové biokoridory; zakládat nové 

přírodní rezervace a zajistit adekvátní péči 

o stávající; využívat vhodně prostředků 

zelené infrastruktury k zachování a 

rozvíjení zdravých ekosystémů 

O.1.2.3.2* podpora budování prvků ÚSES a 

jejich spojení s prvky a stezkami v krajině 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

 O.1.2.1.4 podpora dalších 

procesů vedoucí k zlepšení 

prostupnosti krajiny 

  C.1.2.4   OPR.1.2.4.1 
 Realizace funkčních ploch a 

prvků sídelní zeleně 

 OPŽP, Spec. cíl 

4.4;  

aktivita 4.4.1 

 O.1.2.4.6* podpora obnovy a rozvoje 

sídelní zeleně, zeleně v místech setkávání 

občanů 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

 O.1.2.4.5 podpora zpracování 

koncepčních dokumentů pro 

systematickou obnovu zeleně 

v obcích 

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 

  C.2.1.2           

  C.2.1.3           

C.2.2  C.2.2.1 OPR.2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky 

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 

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 



turistický ruch a budování doplňkové 

infrastruktury pro cestovní ruch (značení; 

tematické stezky; odpočívky; atd.) 

turistických cílů, zefektivnění 

řízení cestovního ruchu; 

koordinace aktivit v území 

  C.2.2.2 OPR.2.2.2.1 Lesní tematické stezky 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.2.3  C.2.3.1 OPR.2.3.1.1 

Sociální podnikání - výstavba, 

rekonstrukce a vybavení 

sociálních podniků 

IROP 2.2 

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem 

podnikání; podpora flexibilních forem 

zaměstnávání a sdílení pracovních míst 

  

    OPR.2.3.1.2 

Sociální podnikání - 

zaměstnávání a sociálního 

začleňování osob 

znevýhodněných na trhu 

práce 

OPZ 2.3.1 / 

IROP 2.2 

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem 

podnikání; podpora flexibilních forem 

zaměstnávání a sdílení pracovních míst 

  

    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. 

O.2.3.1.2* doplnění aktivit úřadu práce za 

účelem zvyšování zaměstnanosti v území 

(rekvalifikace na míru, osvěta o 

možnostech zvyšování zaměstnanosti, 

podpora bilanční a pracovní diagnostiky, 

atd.) 

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem 

podnikání; podpora flexibilních forem 

zaměstnávání a sdílení pracovních míst 

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.2.3.1.1 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 

Kyjovského Slovácka 
IROP 3.1 

O.3.4.1.1* rekonstrukce a údržba památek, 

sakrálních staveb, sklepní architektury, 

drobné architektury v krajině, a 

významných prvků kulturního dědictví 

O.3.4.1.2 podpora výstavby a 

rekonstrukce budov a areálů 

sloužících pro interpretace 

místního kulturního dědictví; 

podpora materiálně-

technického vybavení sloužícího 

pro interpretaci místního 

kulturního dědictví 

  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 

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 .1.4 podpora 

celoživotního vzdělávání a 



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.) 

alternativních způsobů 

vzdělávání 

  C.5.1 .           

C.5.2  C.5.2.1 OPR.5.2.1.1 

Rozvoj infrastruktury pro 

sociální inkluzi a komunitní 

rozvoj 

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 

O.5.2.1.10* podpora a rozvoj paliativní 

péče 

  OPR.5.2.1.2 
Podpora aktivit sociálních 

služeb a komunitního rozvoje 

OPZ 2.3.1 / 

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 OPR.5.2.3.1 Prorodinná opatření 
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 

  

C.5.3  C.5.3.1  OPR.5.3.1.1 
Deinstitucionalizace 

psychiatrické péče 
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 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.6.1 .2           

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 Název Typ 

indikátoru 

Výchozí 

hodnota 

Mid 

term 

Cílová 

hodnota 

Zdůvodnění 

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) 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno b) 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
Výstupu 0 2 5 

 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 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 0 0 2 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.1.1.1.2 

Zemědělské podnikání – 

zpracování a uvádění na 

trh zemědělských 

produktů 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno b) 

93 701 

 

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců 

Výstupu 0 2 5 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 



   
94 800 
 

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 0 1 2 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.1.2.1.1 
Společná zařízení po 

pozemkových úpravách 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno c) 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
Výstupu 0 1 4 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

      94301 

Celková délka cest 

zajišťující zpřístupnění 

pozemků, zvýšení 

prostupnosti krajiny a 

její diverzifikaci (km) 

Výsledku 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. 

Orientační cena cesty podle 

průzkumu na 1m činí přibližně 

1800 Kč. 

OPR.1.2.1.2 Lesnická infrastruktura 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno c) 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
Výstupu 0 1 2 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

      94302 
Celková délka lesních 

cest (km) 
Výsledku 0 1 2 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 



podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.1.2.1.3 Lesnické technologie 
PRV Článek 

26 
93701 

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců 

Výstupu 0 1 2 

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 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 0 0 0 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.1.2.2.1  Protierozní opatření 

 OPŽP, 

Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 

5 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav 

zachování 

Výstupu 0 0 2 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

   45415 

Počet lokalit, kde byly 

posíleny 

ekosystémové funkce 

krajiny 

Výsledku 0 0 3 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

 OPR.1.2.3.1  Realizace ÚSES 

 OPŽP, 

Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 

2 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav 

zachování 

Výstupu 0 0 1,6 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 



   45415 

Počet lokalit, kde byly 

posíleny 

ekosystémové funkce 

krajiny 

Výsledku 0 0 3 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

 OPR.1.2.4.1 

 Realizace funkčních 

ploch a prvků sídelní 

zeleně 

 OPŽP, 

Spec. cíl 

4.4;  

aktivita 

4.4.1 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav 

zachování 

Výstupu 0 0 3 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

   45412 

Počet ploch a prvků 

sídelní zeleně 

s posílenou 

ekostabilizační funkcí 

Výsledku 0 0 4 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

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

OPR.2.1.1.1 
Zakládání a rozvoj 

malých a mikropodniků 

PRV Článek 

19, 

odstavec 1., 

písmeno b) 

93701 
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 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 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 

Výsledku 0 2 5 
Vlastní indikátor MAS vycházející 

z NČI. 

OPR.2.2.1.1 
Rozvoj venkovské 

turistiky 

PRV Článek 

19, 

odstavec 1., 

písmeno b) 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
Výstupu 0 3 5 

 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 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 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. 

OPR.2.2.2.1 Lesní tematické stezky 
PRV Článek 

25) 
92702 

Počet podpořených 

operací (akcí) 
Výstupu 0 1 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. 

OPR.2.3.1.1 

Sociální podnikání - 

výstavba, rekonstrukce 

a vybavení sociálních 

podniků 

IROP 2.2 10000 
Počet podniků 

pobírajících podporu 
Výstupu 0 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. Hodnota milníku 

vychází ze sledování 

připravenosti projektových 

záměrů v území. 

      10105 

Počet nových 

podniků, které 

dostávají podporu 

Výstupu 0 x 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. 



      10400 

Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných 

podnicích 

Výstupu 0 x 16 

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. Průměrné 

náklady na jednoho plného 

pracovního úvazku  činí 395 tis. 

Kč.   

      10102 
Počet podniků 

pobírajících granty 
Výstupu 0 x 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. 

      10300 

Soukromé investice 

odpovídající veřejné 

podpoře podniků 

(granty) 

Výstupu 0 x 11483 

 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. 

   10403 

Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných 

podnicích se 

Výstupu 0 x 10 

Hodnota indikátoru byla 

stanovena na základě konzultací 

s odborem Sociálních věcí v 



zaměřením na 

znevýhodněné 

skupiny 

Kyjově, konzultacemi se zástupci 

komory sociálních podniků a na 

základě šetření potenciálních 

žadatelů v území. 

Předpokládáme, že v rámci 2 

vytvořených sociálních podniků 

bude vytvořeno 10 pracovních 

míst pro znevýhodněné skupiny. 

V každém sociálním podniku 

budou minimálně 3 úvazky 

mimo cílovou skupinu. 

Průměrné náklady na vytvoření 

jednoho plného pracovního 

úvazku činí 395 tis. Kč. 

      10411 

Míra nezaměstnanosti 

osob s nejnižším 

vzděláním 

Výsledku 28,5 x 22 
Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

OPR.2.3.1.2 

Sociální podnikání - 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce 

OPZ 2.3.1 / 

IROP 2.2 
10213 

Počet sociálních 

podniků vzniklých díky 

podpoře 

Výstupu 0 x 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. 

   60000 
Celkový počet 

účastníků 
Výstupu 0 x 3 

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. 

      10211 

Počet sociálních 

podniků vzniklých díky 

podpoře, které fungují 

i po ukončení podpory 

Výsledku 0 x 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 

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 0 x 30 

Hodnota byla stanovena na 

základě výše alokace a 

konzultace s pracovníky Úřadu 

práce - kontaktního pracoviště 

Kyjov na základě odborného 

odhadu absorpční kapacity 

území. 

      62700 

Účastníci zaměstnaní 

po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ 

Výsledku 0 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. 

      62900 

Účastníci zaměstnaní 

na 6 měsíců po 

ukončení své účasti, 

včetně OSVČ 

Výsledku 0 x 5 

 Hodnota byla stanovena na 

základě výše alokace a 

konzultace s pracovníky Úřadu 

práce - kontaktního pracoviště 

Kyjov na základě odborného 

odhadu absorpční kapacity 

území. 

   62600 

Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení 

své účasti 

Výsledku 0 x 8 

Na základě konzultace s OHK 

bylo doporučeno indikátor 

nastavit následujícím způsobem: 

Dle zkušeností je 

předpokládáno, že min. 25% z 

celkového počtu účastníků je 

úspěšných v získání potvrzení o 

kvalifikaci podle standardizace, 

což dosahuje hodnoty 8 

účastníků. 

   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 

Výsledku 0 x 2 

Dle konzultací s pracovníky 

úřadu práce znevýhodnění 

účastníci nejvíce ztrácejí 

pracovní návyky, čímž se 

pravděpodobnost jejich 

zaměstnatelnosti značně snižuje. 

Proto byla hodnota indikátoru 

stanovena na hodnotu dvou 

znevýhodněných účastník, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání. Jedná se o 25% z 



osob, kteří získají potvrzení o 

kvalifikaci. 

   63100 

Účastníci ve věku nad 

54 let zaměstnaní 6 

měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 

OSVČ 

Výsledku 0 x 2 

Ze strategie nevyplývá nutná 

podpora osob v kategorii 50 + 

(vyplynula potřeba zaměstnávat 

osoby v kategorii do 50 let), a 

proto i v této fichi očekáváme 

nižší počet účastníků v této 

věkové kategorii, protože se na 

ni přímo zaměřují podpůrné 

programy Úřadu práce. Podle 

posledních údajů ČSÚ činí 

skupina nezaměstnaných 50+ v 

našem území 30% z celkového 

počtu uchazečů o zaměstnání.  

Vzhledem k tomu, že indikátor 

se týká skupiny osob 54+ jsme 

stanovili výši indikátoru na 25%  

z celkového počtu osob, kteří 

získali potvrzení o kvalifikaci 

podle standardizace. Na základě 

konzultace s pracovníky úřadu 

práce jsme proto nastavili 

hodnotu účastníků na 2 osoby. 

   63200 

Znevýhodnění 

účastníci ve věku nad 

54 let zaměstnaní 6 

měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 

OSVČ 

Výsledku 0 x 1 

Ze strategie nevyplývá nutná 

podpora osob v kategorii 50 + 

(vyplynula potřeba zaměstnávat 

osoby v kategorii do 50 let), a 

proto i v této fichi očekáváme 

nižší počet účastníků v této 

věkové kategorii, protože se na 



ni přímo zaměřují podpůrné 

programy Úřadu práce. 

Vzhledem k tomu, že úřad práce 

neeviduje znevýhodněné osoby 

dle definice indikátoru, provedli 

jsme ve spolupráci se 

zaměstnanci úřadu práce 

kvalifikovaný odhad hodnoty 

indikátoru. 

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

OPR.3.2.1.1 Cyklostezky a cyklotrasy IROP 1.2. 76100 

Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek a 

cyklotras 

Výstupu 0 x 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. Zbylé 

prostředky budou využity na 

vybudování doprovodné 

infrastruktury a doplňkovou 

zeleň či mimořádné náklady 

spojené s výstavbou cyklostezek 

a cyklostras (např. mostky, 

vpustě apod.). 

      76200 

Délka 

rekonstruovaných 

cyklostezek a 

cyklotras 

Výstupu 0 x 2 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 



absorpční kapacitě území. 

Průměrná cena za jednotku 

indikátoru byla stanovena na 1,5 

mil. Kč.Zbylé prostředky budou 

využity na vybudování 

doprovodné infrastruktury a 

doplňkovou zeleň či mimořádné 

náklady spojené s výstavbou 

cyklostezek a cyklostras (např. 

mostky, vpustě apod.).   

      76310 
Podíl cyklistiky na 

přepravních výkonech 
Výsledku 7 x 10 

Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

OPR.3.2.1.2 

Zvyšování bezpečnost 

dopravy a modernizace 

přestupních terminálů v 

obcích 

IROP 1.2. 74001 
Počet vytvořených 

parkovacích míst 
Výstupu 0 x 15 

Hodnota indikátoru vychází z 

konzultací se zástupci obcí a 

odhadu průměrného počtu 

parkovacích míst. Průměrná 

cena za jednotku indikátoru byla 

stanovena na 65. 000 Kč na 

parkovací místo pro vozidlo. 

      75001 

Počet realizací 

vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě 

Výstupu 0 x 5 

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 1,9 mil. 



Kč. Realizace budou zaměřeny 

na zvýšení parametrů 

bezpečnosti dopravy jako je 

např. zvuková signalizace pro 

nevidomé, bezbarierový přístup, 

zastávky jako součást 

bezbariérového přístupu k 

zastávkám, včetně doplňkové 

zeleně apod.  Dle 

kvalifikovaného odhadu 1x 

realizace = zvuková signalizace 

pro nevidomé, 4x realizace = 

bezbarierový přístup). 

      76401 
Počet parkovacích 

míst pro jízdní kola 
Výstupu 0 x 20 

Hodnota indikátoru byla 

stanovena na parkovací místo 

pro jízdní kola na základě 

konzultací se zástupci obcí. 

Orientační cena na jeden ks 

parkovacího místa pro jízdní 

kolo v podobě např. stojanu činí 

5 000 Kč.   

      75120 

Podíl veřejné osobní 

dopravy na celkových 

výkonech v osobní 

dopravě 

Výsledku 30 x 35 
Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

OPR.3.4.1.1 

Zachování kulturního 

dědictví Kyjovského 

Slovácka 

IROP 3.1 90501 
Počet revitalizovaných 

památkových objektů 
Výstupu 0 0 1 

Hodnota indikátoru byla 

nastavena na základě počtu 

možných žadatelů a celkové 

alokace vycházející z průzkumu 

potenciálních žadatelů. Bude 

podpořena jedna památka 



uvedená v seznamu národních 

kulturních památek či 

indikativním seznamu národních 

kulturních památek. V území se 

nacházejí 2 památky, přičemž se 

s ohledem na výši alokace 

podpoří jedna částkou 2 mil. Kč. 

Hodnota milníku byla stanovena 

na základě připravenosti 

projektů v území. 

      91005 

Zvýšení očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních a 

přírodních památek a 

atrakcí 

Výstupu 0 x 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 %. 

      91010 

Počet návštěv 

kulturních památek a 

paměťových institucí 

zpřístupněných za 

vstupné 

Výsledku 26553793 x 27500000 
Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

5 ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ 
  

OPR.5.1.1.1 
Vzdělávání a celoživotní 

učení 
IROP 2.4 50000 

Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Výstupu 0 5 10 

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, školního zařízení a 

rekonstrukce učeben pro výuku 

klíčových kompetencí. 

Orientační cena projektu byla 

stanovena na 2500 tis. Kč. Jedná 

se o 6 ZŠ, 2 SŠ a 2 organizace 

zajišťující další vzdělávání. 

Hodnota milníku byla stanovena 

na základě průzkumu 

připravenosti projektů.   

      50030 

Podíl osob předčasně 

opouštějících 

vzdělávací systém 

Výsledku 5,4 x 5 
Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

   50001 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

Výsledku 0 x 320 

Hodnota indikátoru byla 

stanovena na základě konzultací 

se zaměstnanci odboru Školství 

a kultury v Kyjově a zaměstnanci 

vzdělávacích zařízení. Cílová 

hodnota u podpořených 

vzdělávacích zařízení dosahuje 

hodnoty 320 dětí, žáků, 

studentů. Přičemž v rámci ZŠ se 

bude jednat o 240 osob, v rámci 

SŠ o 40 osob a u organizací 

zajišťující další vzdělávání o 40 

osob.    



OPR.5.2.1.1 

Rozvoj infrastruktury 

pro sociální inkluzi a 

komunitní rozvoj 

IROP 2.1 55401 

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci 
Výstupu 0 x 14 

Hodnoty vychází z výsledků 

získaných při zjišťování 

absorpční kapacity území, 

šetření potenciálních žadatelů a 

konzultace se zástupci obcí a 

koordinátorem komunitního 

plánování sociálních služeb v 

území. Jedná se nejen o nákup či 

výstavbu prostor, ale i o jejich 

rekonstrukci, úpravu, případně 

se může jednat pouze o jejich 

vybavení.  Orientační cena 

jednoho podpořeného zázemí 

byla stanovena na 500 tis Kč. pro 

soc. oblast a 100 tis. Kč na 

klienta kom. centra. Plánovaná 

kapacita celkem je 210 klientů 

(50 osob - soc. oblast; 160 osob - 

kom. centra), odhadovaná 

alokace na klienta činí přibližně 

100 tis. Kč. Z celkového počtu 14 

podpořených zázemí pro službu 

a sociální práci bude 5 zařízení 

typu komunitních center a 9 

zařízení typu soc. služby. 



      67510 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
Výsledku 2047 x 2257 

Hodnoty vychází z výsledků 

získaných při zjišťování 

absorpční kapacity území. 

Výchozí hodnota indikátoru byla 

stanovena na základě analýzy 

sociáních služeb na území. 

Cílová hodnota indikátoru byla 

stanovena  na základě 

konzultace s koordinátorem 

komunitního plánování soc. 

služeb ORP Kyjov. Do indikátoru 

jsou započteny klienti soc. 

služeb a komunitních center. V 

současné době je poskytováno 

15 soc. služeb s kapacitou 2047 

klientů. Po realizaci projektů 

dojde k navýšení o 210 klientů 

(50 osob - soc. oblast; 160 osob - 

kom. centra). 

   55402 

Počet poskytovaných 

druhů sociálních 

služeb 

Výstupu 0 x 2 

Předpokládáme zaregistrování 

dvou druhů soc. služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb. O 

sociálních službách. Cílová 

hodnota byla stanovena na 

základě výsledků komunitního 

plánování sociálních služeb v 

území. 

OPR.5.2.1.2 

Podpora aktivit 

sociálních služeb a 

komunitního rozvoje 

OPZ 2.3.1 / 

IROP. 2.1 
67001 

Kapacita podpořených 

služeb 
Výstupu 0 x 65 

 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 
Celkový počet 

účastníků 
Výstupu 0 x 65 

 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. 

Předpokládáme realizaci 

minimálně 13 aktivit s pěti 

účastníky na jednu aktivitu. 

Náklady na aktivitu budou tvořit 

mzdové výdaje, pronájem 

prostor, pořízení materiálně 

technického zázemí a poměrná 

část nepřímých výdajů zajišťující 

administraci projektu. 

      55102 
Počet podpořených 

komunitních center 
Výstupu 0 x 3 

 Hodnoty vychází z výsledků 

získaných při zjišťování 

absorpční kapacity území a 

šetření potenciálních příjemců. 

Předpokládá se podpoření tří 

komunitních center. 

      67010 
Využívání 

podpořených služeb 
Výsledku 0 x 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. 

   67310 

Bývalí účastníci 

projektů, u nichž 

intervence formou 

sociální práce naplnila 

svůj účel 

Výsledku 0 x 16 

Indikátor vychází z hodnoty 

indikátoru 67315 (13), který byl 

navýšen o kvalifikovaný odhad 

5% (3) z celkového počtu 

účastníků 

   67315 

Bývalí účastníci 

projektů v oblasti 

sociálních služeb, u 

nichž služba naplnila 

svůj účel 

Výsledku 0 x 13 

Indikátor vychází z počtu 

minimální realizace aktivit. Je 

předpokládáno, že min. jeden z 

pěti účastníků každé aktivity by 

měla být osoba, u níž služba 

naplnila svůj účel. 

OPR.5.2.3.1 Prorodinná opatření 
OPZ 2.3.1  / 

IROP. 2.1 
60000 

Celkový počet 

účastníků 
Výstupu 0 x 35 

Hodnota indikátoru byla 

stanovena podle nastavené 

alokace ve Fichi a z výsledků 

získaných při zjišťování 

absorpční kapacity území. 

Předpokládáme realizaci 

minimálně 7 aktivit s pěti 

účastníky na jednu aktivitu. 

Náklady na aktivitu budou tvořit 

mzdové výdaje, pronájem 

prostor, pořízení materiálně 

technického zázemí a poměrná 

část nepřímých výdajů zajišťující 

administraci projektu. 

      50001 
Kapacita podpořených 

zařízení péče o děti 
Výstupu 0 x 20 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 



nebo vzdělávacích 

zařízení 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

      50100 

Počet podpořených 

zařízení péče o děti 

předškolního věku 

Výstupu 0 x 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. 

      50110 

Počet osob 

využívajících zařízení 

péče o děti 

předškolního věku 

Výsledku 2319 x 2334 

 Indikátor byl stanoven na 

základě vlastního šetření 

potenciálních příjemců ve 

srovnání se statistickými daty 

ČSÚ pro území MAS. 

      50120 

Počet osob 

využívajících zařízení 

péče o děti ve věku do 

3 let 

Výsledku 80 x 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 
Deinstitucionalizace 

psychiatrické péče 
IROP 2.3 57301 

Počet podpořených 

poskytovatelů 

psychiatrické péče 

Výstupu 0 x 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. Cena 

za jednotku byla stanovena na 5 

mil. Kč.   

      57801 
Počet podpořených 

mobilních týmů 
Výstupu 0 x 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. Cena 

za jednotku byla stanovena na 2 

mil. Kč.    

      57410 

Průměrná délka 

hospitalizace v 

institucích 

dlouhodobé 

psychiatrické péče 

Výsledku 115 x 103 
Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

   57310 

Kapacita 

poskytovatelů 

psychiatrické péče 

vytvořené nebo 

modernizované v 

souvislosti s reformou 

psychiatrické péče 

Výsledku 0 x 10 

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. Na 

základě konzultací bylo zjištěno, 

že se teprve připravuje zavést 



pouze jedna služba, která zde 

doposud není, a proto je výchozí  

hodnota indikátoru stanovena 

na 0 hodnotu. Zavedením této 

služby by kapacita měla vzrůst 

na 10. 

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

OPR.6.1.1.1 
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 
Celkový počet 

vyškolených účastníků 
Výsledku 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. 

OPR.6.2.1.1 
Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 

PRV Článek 

44 
 92501 

Celkové veřejné 

výdaje 
 Výstupu  0  x  54496 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

 

 


