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Kontrolní list k věcnému hodnocení integrované strategie CLLD 

        

Registrační číslo ISg: CLLD_16_01_086 

Název nositele (název a právní subjektivita): MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka z.s. 

Datum předložení ISq na ŘO IROP (např. depeše, 
email): 

13. 9. 2016 

Název a kód hodnotící komise: 84_Vil_Dav_Jan 

        

Řídicí orgán IROP postupuje při hodnocení integrované strategie v souladu s interními postupy. 

Poř. 
 
 

Název kritéria ANO ANO S VÝHRADOU NE 

A Odpovídá zaměření dotčené části integrované strategie 
příslušným investičním prioritám/specifickým cílům 
programu/cílům programu?  

ANO S VÝHRADOU 
 

A1 

Je v programovém rámci pro IROP uvedena vazba na 
specifický cíl 4.1 IROP a na konkrétní specifické cíle, ze 
kterých plyne tematické zaměření SC 4.1? 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

Zdůvodnění 
V programovém rámci není uveden specifický cíl 4.1 IROP, jen konkrétní specifické cíle, doplňte. 

A2 

Odpovídá popis opatření a typy projektů (aktivit) 
v integrované strategii aktivitám, uvedeným v 
Programovém dokumentu IROP? 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

Zdůvodnění 
Cíle opatření (popis opatření)  - uveďte podrobnější popis možných témat projektů, aby byl v souladu s PD IROP a z programového rámce bylo 
zřejmé, které aktivity MAS plánuje z IROP podpořit.  
 
Opatření 3.1.1. Podpora bezpečnosti a využívání nemotorové dopravy 

Humpolecko
Zvýraznění

Humpolecko
Zvýraznění
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 Podle popisu v programovém rámci opatření 3.1.1 obsahuje všechny aktivity SC 1.2 IROP. S ohledem na alokaci SCLLD zvažte reálnost 
realizace opatření v takovém rozsahu a případně upravte popis opatření. 

  Ve výčtu možných témat projektů, v tématu začínajícím nákupem nízkoemisních a bezemisních vozidel, odstraňte text „vč. doprovodné 
infrastruktury“, v aktivitě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ v IROP je s ohledem na podmínky veřejné podpory podporováno pouze 
pořízení vozidel.  

 V popisu opatření uvádí MAS potřebu výstavby a modernizace terminálů pro veřejnou dopravu. Pokud se jedná o zastávky v obcích, 
aktivita je doplňkovou činností v bezpečnosti.  Terminálem se rozumí přestupní uzel veřejné dopravy. Přestupní uzel je místo, ve kterém je 
cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy. Terminálem je 
také přestupní uzel složený ze dvou nebo více oddělených částí, mezi kterými existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, 
případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce.  

 Projekt terminálu musí splňovat minimální parametry na řešení pěší, cyklistické a individuální automobilové dopravy a zohledňovat 
doporučené vybavení jednotlivých kategorií přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2. Přestupní uzly se podle ČSN 73 6425-2 dělí podle 
významu a funkce na přestupní zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy, přestupní uzly regionálního významu a přestupní uzly 
nadregionálního významu, podle velikosti na přestupní zastávky, stanoviště, stanice a nádraží. 

 
Opatření 4.2.2. Podpora sociálního bydlení a infrastruktury služeb pro sociální inkluzi  

 Podle popisu v programovém rámci opatření 4.2.2 obsahuje všechny aktivity SC 2.1 IROP. S ohledem na alokaci SCLLD zvažte reálnost 
opatření v takovém rozsahu a případně upravte popis opatření.  

 Pro deinstitucionalizaci služeb je nutné mít schválený transformační plán. Bez tohoto plánu není možné problematiku deinstitucionalizace 
sociálních služeb řešit. V popisu opatření/možných témat projektů uveďte, zda transformační plán existuje a v jaké fázi rozpracovanosti se 
nachází. Pokud není plán schválený, ponechte aktivity, které jsou z vašeho pohledu reálné k podpoře. 

 Do popisu opatření uveďte, že projekty, realizované v 4.1 (2.1), nesmí být zaměřené pouze na seniory.  

 
Opatření 1.4.2. Investice do infrastruktury a vybavení nových i stávajících sociálních podniků 

 Konkretizujte Témata projektů v souladu s PD IROP str. 73, zda půjde o vznik nového sociálního podniku, rozšíření kapacity podniku, 

případně aktivity OSVČ. Doplňte povinnost naplňovat principy sociálního podnikání. 

 V popisu opatření doplňte informaci, že sociální podnik bude přispívat k podpoře sociálního začleňování, tzn., že minimálně 30 % 

zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet z cílových skupin. 

 Rekonstrukce sociálních podniků pro zvýšení ekonomické výkonnosti či přizpůsobení aktuálním potřebám apod. není podporována. 

 Aktivity vedoucí k dalšímu rozvoji, kvantitativnímu i kvalitativnímu růstu sociálního podniku nejsou předmětem podpory. 

 Zakládání a rozvoj tzv. environmentálních sociálních podniků nejsou předmětem podpory IROP, odstraňte. 

Humpolecko
Zvýraznění
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Zvýraznění
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Opatření 4.2.1. Podpora dostupnosti kvalitních zdravotnických služeb  

 Konkretizujte Témata projektů k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v souladu s PD IROP str. 80 - 81.  

 V tématu projektů „Deinstitucionalizace psychiatrické péče, např. terénní mobilní týmy“ odstraňte slovo „např.“ Výčet možných témat 
musí být konečný (podporovanými aktivitami jsou  Deinstitucionalizace psychiatrické péče a vybavení (psychiatrických) mobilních týmů). 

 Projekty na deinstitucionalizaci psychiatrické péče musí být v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče v ČR. 

Opatření 4.1.1. Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů  

 Podle popisu v programovém rámci opatření 1.3.1. obsahuje všechny aktivity SC 2.4 IROP. S ohledem na alokaci SCLLD zvažte reálnost 
opatření v takovém rozsahu a případně upravte popis opatření. 

 Do bodu „Možná témata projektů“ je nutné doplnit odpovídající typ vzdělávacího zařízení (např. MŠ, ZŠ). Vnitřní konektivita škol a 
připojení k internetu není určena pro MŠ, rovněž klíčové kompetence se nevztahují na MŠ. Upřesněte v souladu s Programovým 
dokumentem IROP. 

 Rozvoj klíčových kompetencí (v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve 
schopnosti práce s digitálními technologiemi) uvádíte pouze u rozvoje infrastruktury pro celoživotní vzdělávání. Je nutné uvést ho také u 
investic do infrastruktury pro základní vzdělávání, rozvoje infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání a rozvoje infrastruktury pro 
zájmové a neformální vzdělávání mládeže. Rozšiřování kapacit ZŠ, SŠ, VOŠ mimo rozvoj klíčových kompetencí je možné pouze na území 
správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (viz PD IROP str. 87-88). Je nutný odkaz na konkrétní ORP se sociálně vyloučenou 
lokalitou. Pokud se na vašem území nenachází ORP se sociálně vyloučenou lokalitou, nelze z IROP zvyšování kapacit financovat. 

 Výstavba nových vzdělávacích zařízení (vyjma předškolních vzdělávacích zařízení) není podporována z IROP. 

 
Opatření 2.4.1. Investice do revitalizace památek 

 V Tématech projektů je potřeba uvést, že se jedná o revitalizaci památek z Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO nebo 
Indikativního seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 nebo z obou. 

 Podpora zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění je zaměřena na vybraná muzea a knihovny 
splňující podmínky PD IROP – muzea zřizovaná státem nebo krajem a další podmínky uvedené na str. 105. 

 
  

A3 

Je okruh oprávněných příjemců v souladu s Programovým 
dokumentem IROP?  

ANO S VÝHRADOU 
 

Zdůvodnění 
Opravte ve všech opatřeních oprávněné žadatele 
 

Humpolecko
Zvýraznění
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Opatření 3.1.1. Podpora bezpečnosti a využívání nemotorové dopravy 
Odstraňte typy příjemců „podnikatelské subjekty“ a „města“, „neziskové organizace“, nejsou příjemci podle PD IROP. 
 
Opatření 4.2.2. Podpora sociálního bydlení a infrastruktury služeb pro sociální inkluzi  
Podnikatelské subjekty a města nejsou příjemci podle PD IROP. Lze doplnit kraje, organizační složky státu, organizace zřizované obcemi nebo kraji 
ap.  
Pokud MAS hodlá podpořit sociální bydlení, uvede samostatně výčet oprávněných příjemců pro tuto aktivitu v souladu s Programovým 
dokumentem IROP. 
 
Opatření 1.4.2. Investice do infrastruktury a vybavení nových i stávajících sociálních podniků 
Města nejsou příjemci IROP. 
Typ příjemců „podnikatelské subjekty“ odstraňte nebo nahraďte typem „malé a střední podniky“. 
 
Opatření 4.2.1. Podpora dostupnosti kvalitních zdravotnických služeb  
Vyberte a opravte oprávněné žadatele podle PD IROP strana 81  - 82.  Typ příjemců „poskytovatelé deinstitucionalizované psychiatrické péče“ 
odstraňte nebo nahraďte typem „subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 
Sb., v platných zněních“. 
 
Opatření 4.1.1. Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů  
Vyberte a opravte oprávněné žadatele podle PD IROP strana 90  - 91.  Typ příjemců „města“ odstraňte. 
Typ příjemců „podnikatelské subjekty“ odstraňte nebo nahraďte „dalšími subjekty podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit“ v souladu s PD 
IROP. 
 
Opatření 2.4.1. Investice do revitalizace památek  
Opravte oprávněné žadatele podle PD IROP strana 105.  Uvedené typy příjemců odstraňte a nahraďte „vlastníky památek, muzeí a knihoven nebo 
subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících“. 
 
Opatření 4.3.1. Zvyšování efektivity veřejné správy  
Text v závorce (podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů je směřována na obce s rozšířenou působností, v případě 
územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností) přesuňte do popisu opatření, možných témat projektů. 

A4 
Neplánuje MAS v rámci IROP realizovat klíčový projekt, ve 
kterém by byla příjemcem podpory? 

ANO 
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Zdůvodnění 

A5 

Odpovídá struktura Programového rámce základním 
požadavkům uvedeným v MPIN?  

ANO S VÝHRADOU 
 

 

Zdůvodnění 

 K Principům preferenčních kritérií uveďte informaci, že preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. Neuvádějte jejich výčet, 
protože se budou po připomínkách ŘO IROP měnit a bylo by nutné měnit strategii. 

 Indikátory uvádějte v rozsahu – kód a název indikátoru. Veškeré další požadované údaje k indikátorům uvádějte ve strategii do 
tabulky g) „Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD“, podle MPIN. 

 

A6 

Jsou informace uvedené nad rámec požadavků v MPIN v 
souladu s Programovým dokumentem IROP ? 

ANO 
  

Zdůvodnění 
 

A7 

Uvedla MAS transparentní, objektivní, nediskriminační, 
ověřitelné, srozumitelné a logické principy hodnotících 
(preferenčních) kritérií nebo informaci ve smyslu, že 
preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS? 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

Zdůvodnění 
 
Principy preferenčních kritérií musí být jasné, ověřitelné, transparentní, nediskriminační, proto uveďte v příslušném bodě text, že preferenční 
kritéria budou nastavena ve výzvě MAS, a odstraňte vyjmenované principy preferenčních kritérii z jednotlivých opatření, protože po 
připomínkách ŘO IROP by musela následovat změna strategie. 
 
 

B 
Odpovídá požadovaná výše podpory z EU a státního 
rozpočtu/celkových způsobilých výdajů nastaveným 
finančním a časovým limitům? 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

Humpolecko
Zvýraznění
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B1 

Je v tabulce e) „Financování podle jednotlivých 
specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech“ 
uvedena prioritní osa 4 IROP, investiční priorita 9d a 
specifický cíl 4.1? 

 ANO S VÝHRADOU  

Zdůvodnění 
Doložené tabulky musí být identické s tabulkami e) a f) podle MPIN včetně popisu a počtu sloupců (s výjimkou možného doplnění sloupců v rámci 
podopatření). V nadpisu tabulek uvádějte jejich označení písmeny e) a f).  
 
Uveďte správně v tabulce e) „Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech“  - prioritní osu 4, investiční 
prioritu 9d a specifický cíl 4.1. 

B2 

Je v tabulce f) „Financování SCLLD v jednotlivých letech 
podle specifických cílů operačních programů/ opatření 
EZFRV“ prioritní osa 4, investiční priorita 9d  a specifický 
cíl 4.1? 

 ANO S VÝHRADOU  

Zdůvodnění 
Uveďte správně v tabulce f) „Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/ opatření EZFRV“ - prioritní osu 
4, investiční prioritu 9d  a specifický cíl 4.1. 

B3 

Alokace strategie CLLD je rozdělena na 95 % EFRR a 5 %  
příjemce? 

 ANO S VÝHRADOU  

Zdůvodnění 
Upravte finanční plán, národní veřejné zdroje v IROP mají mít hodnotu 0, podíl příspěvku EU na celkových způsobilých výdajích je 95 %. 

B4 

Alokace SCLLD 2014-2020 MAS respektuje maximální 
hodnotu  EFRR = počet obyvatel na území MAS k 
1.1.2014*alokace SC 4.1/Počet obyvatel na území všech 
MAS v ČR k 1.1 2014. 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

Zdůvodnění 
Hodnoty v tabulkách e) „Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech“ a f) „Financování SCLLD 
v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/ opatření EZFRV nejsou shodné (rozdíl je v celkových způsobilých výdajích v 
letech 2017 a 2018). Uveďte hodnoty v obou tabulkách do souladu. 
 
Změny v  tabulkách se musí projevit v MS 2014+. 
 

Humpolecko
Zvýraznění
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B5 

Činí součet podpory z EFRR za roky 2016, 2017 a 2018 
minimálně 27,17 % alokace vyčleněné pro strategii v 
příslušném specifickém cíli IROP? 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

Zdůvodnění 
Hodnoty v tabulkách e) „Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech“ a f) „Financování SCLLD 
v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/ opatření EZFRV nejsou shodné. Rozdíl je v celkových způsobilých výdajích v 
letech 2017 a 2018). Uveďte hodnoty v obou tabulkách do souladu. 
 
 

B6 

Činí objem podpory z EFRR do roku 2019 minimálně 41,17 
% alokace vyčleněné pro strategii v příslušném 
specifickém cíli IROP? 

ANO 
  

Zdůvodnění 
 

B7 

Činí objem podpory z EFRR do roku 2020 minimálně 55,44 
% alokace vyčleněné pro strategii v příslušném 
specifickém cíli IROP? 

ANO 
  

Zdůvodnění 
 

B8 

Činí objem podpory z EFRR do roku 2021 minimálně 70 % 
alokace vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém 
cíli IROP? 

ANO 
  

Zdůvodnění 
 

B9 

Činí objem podpory z EFRR do roku 2022 minimálně 84,85 
% alokace vyčleněné pro strategii v příslušném 
specifickém cíli IROP? 

ANO 
  

Zdůvodnění 
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B10 

Činí objem podpory z EFRR do roku 2023 100 % alokace 
vyčleněné pro strategii v příslušném specifickém cíli IROP? 

ANO 
  

Zdůvodnění 
 

C 
Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní k 
finančnímu objemu požadovanému na jednotlivá 
opatření? 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

C1 

Je v tabulce g) „Indikátory podle jednotlivých specifických 
cílů a opatření (příp. podopatření) strategie CLLD“ 
uvedena prioritní osa 4, investiční priorita 9d) a specifický 
cíl 4.1? 

 ANO S VÝHRADOU  

Zdůvodnění 

 V tabulce g) „Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) strategie CLLD“ opravte prioritní osu na 4, 
nikoliv 4.1. 

 Doplňte Investiční prioritu na 9d). 

 Specifický cíl má být 4.1, odstraňte ostatní specifické cíle IROP. 
 

C2 

Nachází se průměrná cena za jednotku indikátoru 
v intervalu 75 % - 110 % průměrné ceny, kterou stanovil 
ŘO, anebo je zdůvodněná? 

 
ANO S VÝHRADOU 

 

Zdůvodnění 
 
MAS nezdůvodnila stanovení hodnot (výchozích, cílových, popř. milníků), konkretizaci předmětu pořízení a cenu za jednotku indikátoru (předmět 
pořízení). Stanovená cena za jednotku indikátoru (předmět pořízení) musí vycházet ze zjištěných (porovnávaných, zanalyzovaných) cen. Každý 
indikátor musí být zdůvodněn a každé zdůvodnění musí tematicky odpovídat danému indikátoru.  
 
Doplňte požadované informace do tabulky g) „Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD“ podle MPIN, do 
sloupce „Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“. U každého indikátoru, uvedeného v tabulce g), je nutné uvést zdůvodnění 
hodnot v požadovaném rozsahu. V případě, že průměrná cena MAS přesáhne interval cen, který stanovil ŘO IROP, je nutné zdůvodnit způsob 
stanovení hodnot a vysvětlit příčinu vyšších/nižších cen a upřesnit informace o předmětu pořízení. 
 
Ve zdůvodnění stanovení cen je nutné uvést, na základě čeho byly ceny stanoveny (např. průměrnou cenu MAS stanovila na základě šetření 

Humpolecko
Zvýraznění
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(zanalyzování) pořizovacích cen; průměrnou cenu MAS stanovila na základě vlastního průzkumu trhu; průměrnou cenu MAS stanovila na základě 
porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech). 
 
Indikátory výsledku (u kterých nejsou hodnoty přebírány z PD IROP) mají vykazovat nenulovou výchozí i cílovou hodnotu. Nulovou výchozí 
hodnotu indikátoru výsledku je možné uvádět pouze v případě, že totožná náplň či tematické zaměření nebyly dosud realizovány. Indikátory 
výsledku musí evidovat stav před realizací projektu (výchozí hodnota) a stav po realizaci projektu (cílová hodnota). Neexistenci (nenulové) výchozí 
hodnoty je nutné zdůvodnit v tabulce g) podle MPIN. Doplňte a konkretizujte zdůvodnění hodnot. 
 
Pokud MAS na základě požadavku ŘO IROP přebírá hodnoty indikátorů z Programového dokumentu IROP, je nutné tuto skutečnost uvést ve 
zdůvodnění a datum výchozí hodnoty uvést v souladu s PD IROP. 
 
Do posledního sloupce tabulky g) „Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD“, nazvaného „Odůvodnění, jakým způsobem 
byly hodnoty stanoveny“, doplňte ceny za jednotku a zdůvodnění stanovených hodnot samostatně ke každému indikátoru. 
 
Každý indikátor musí být zastoupen maximálně jedenkrát v daném opatření - tzn., že je uveden v celkovém součtu, ale ve zdůvodnění stanovení 
hodnot je nutné zachovat rozpad podle jednotky indikátoru (předmětu pořízení). 
 
Opatření 3.1.1. Podpora bezpečnosti a využívání nemotorové dopravy 
 
č. 7 52 01 „Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě“ 
Pokud je součástí projektu ("terminálu") výstavba či úprava parkovacích míst pro motorová vozidla či parkovací místa pro jízdní kola, je nutné 
vykazovat indikátory: 
 č. 7 40 01  „Počet vytvořených parkovacích míst“,  
popř. č. 7 64 01  „Počet parkovacích míst pro jízdní kola“ je nutné uvést a zdůvodnit průměrné náklady na jedno parkovací místo pro jízdní kolo. 
Doplňte tučně zvýrazněné indikátory, pokud uvažujete o podpoře terminálů ve veřejné dopravě a u indikátoru 7 62 00 Délka rekonstruovaných 
cyklostezek a cyklotras je nutné uvádět ověřené ceny a jednotky (Kč/1 km rekonstruované cyklostezky, Kč/1 km rekonstruované cyklotrasy).  
 
Příklad zdůvodnění stanovení hodnot 
 Ve zdůvodnění hodnot (tabulka g) podle MPIN) indikátoru 7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras je nutné uvádět ověřené 
ceny a jednotky (Kč/1 km nové cyklostezky, Kč/1 km nové cyklotrasy). U tohoto indikátoru není potřeba vykazovat milník k 31. 12. 2018, hodnotu 
neuvádějte. 
Např.: Průměrná cena byla MAS stanovena na základě porovnání cen u již dříve realizovaných (tematicky a rozsahem) totožných projektů. Cílová 
hodnota ve výši 15 km je tvořena 10 km nových cyklostezek a 5 km nových cyklotras. Zjištěná průměrná cena činí 5,5 mil. Kč/km u nově vystavěné 

Humpolecko
Zvýraznění

Humpolecko
Zvýraznění
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cyklostezky. Průměrná cena za nově vybudovanou cyklotrasu činí 400.000,- Kč/km. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční 
kapacitu daného opatření byla cílová hodnota stanovena ve výši 15 km nových cyklostezek. 

 
Opatření 4.2.2. Podpora sociálního bydlení a infrastruktury služeb pro sociální inkluzi 
 
Indikátor č. 5 53 20 „Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení“ musí vykazovat průměrnou obložnost lůžka, která vychází z předchozích 
zkušeností a z plánovaného počtu lůžek v sociálních bytech. Hodnota indikátoru nesmí překročit celkový počet lůžek - tj. hodnotu indikátoru č. 5 
53 10 „Nárůst kapacity sociálních bytů“. Průměrná obložnost nesmí přesáhnout 100 %, tedy průměrnou obložnost na jedno lůžko v podobě jedné 
osoby za rok. 
Indikátory výsledku (u kterých nejsou hodnoty přebírány z PD IROP) mají vykazovat nenulovou výchozí i cílovou hodnotu. Nulovou výchozí 
hodnotu indikátoru výsledku je možné uvádět pouze v případě, že totožná náplň či tematické zaměření nebylo dosud realizováno. Indikátory 
výsledku musí evidovat stav před realizací projektu (výchozí hodnota) a stav po realizaci projektu (cílová hodnota). Neexistenci (nenulové) výchozí 
hodnoty je nutné zdůvodnit v tabulce g) podle MPIN. 
 
Indikátor č. 5 53 10 "Nárůst kapacity sociálních bytů" měří nárůst počtu lůžek sociálního bydlení zapříčiněné realizací projektu, tedy počet nově 
vzniklých lůžek v rámci projektů, vycházející z počtu podpořených sociálních bytů. Výchozí hodnota musí odpovídat počtu lůžek v sociálních bytech 
před realizací opatření strategie. Cílová hodnota musí odpovídat počtu lůžek sociálních bytů po realizaci opatření strategie. Ve zdůvodnění 
indikátoru je nutné uvést plánovaný počet lůžek na jeden sociální byt. Jedná se o vazbu mezi tímto indikátorem a indikátorem č. 5 53 01 "Počet 
podpořených bytů pro sociální bydlení".  
Indikátory výsledku (u kterých nejsou hodnoty přebírány z PD IROP) mají vykazovat nenulovou výchozí i cílovou hodnotu. Nulovou výchozí 
hodnotu indikátoru výsledku je možné uvádět pouze v případě, že totožná náplň či tematické zaměření nebylo dosud realizováno. Indikátory 
výsledku musí evidovat stav před realizací projektu (výchozí hodnota) a stav po realizaci projektu (cílová hodnota). Neexistenci (nenulové) výchozí 
hodnoty je nutné zdůvodnit v tabulce g) podle MPIN. 
 
Indikátor č. 5 53 01 „Počet podpořených bytů pro sociální bydlení“ musí evidovat průměrné náklady na jeden sociální byt. Je nutné zdůvodnit 
hodnotu stanovenou jako milník k datu 31. 12. 2018. 
 
Problematika týkající se deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoje infrastruktury pro sociální služby a komunitní centra musí být evidována 
prostřednictvím indikátorů: 
č. 6 75 10 „Kapacita služeb a sociální práce“, 
č. 5 54 01 „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“,  
č. 5 54 02 „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb“.  Doplňte indikátor č. 5 54 02 v případě, že budete požadovat zajištění služeb podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Opatření 1.4.2. Investice do infrastruktury a vybavení nových i stávajících sociálních podniků  
 
Doplňte č. 1 01 05 „Počet nových podniků, které dostávají podporu“, musí evidovat podporu nových podniků mladších tří let (existující podniky 
starší tří let se do tohoto indikátoru nezapočítávají). Tento indikátor eviduje nové podniky a za nově vytvořený sociální podnik je podle definice 
považován podnik, který neexistoval 3 roky před začátkem realizace projektu (tzn., že vznikl před méně než 3 roky před začátkem realizace 
projektu). Hodnota tohoto indikátoru nesmí přesahovat hodnoty indikátorů č. 1 00 00 a 1 01 02. “. U tohoto indikátoru není potřeba vykazovat 
milník k 31. 12. 2018, hodnotu neuvádějte. 
 
Opatření 4.2.1. Podpora dostupnosti kvalitních zdravotnických služeb  
 
V popisu možných témat projektů uvádíte deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Doplňte indikátor 5 73 10 „Kapacity poskytovatelů psychiatrické 
péče vytvořené nebo modernizované v souvislosti s reformou psychiatrické péče“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS 
takové projekty nechce podpořit. 

 
Opatření 4.1.1. Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů  

 
U indikátoru č. 5 00 00 „Počet podpořených vzdělávacích zařízení“ ve zdůvodnění uveďte náklady připadající na jednotlivá zařízení. Stanovená 
cena za jednotku indikátoru musí vycházet ze zjištěných (např. porovnávaných, zanalyzovaných, poptávaných) cen v místě a čase obvyklých. 
 
U č. 5 00 01 „Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení“ ve zdůvodnění hodnot (viz tabulka g) dle MPIN) je nutné 
provést rozpad celkové kapacity na jednotlivá podpořená vzdělávací zařízení (např. 1x MŠ = 25 dětí, 1x ZŠ = 30 žáků). 

 
Doplňte indikátor č. 5 01 20 „Počet osob využívajících zařízení o děti do 3 let“. V indikátoru nestanovuje hodnoty MAS, ale přebírá je 
z Programového dokumentu IROP.  

 
Opatření 2.4.1. Investice do revitalizace památek 
 
Doplňte indikátor č. 9 10 05 „Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí“, jedná se o ex ante 
odhad zvýšení počtu návštěv lokality v roce následujícím po roce ukončení projektu. Zahrnuje lokality, kde došlo k jejich podpoře za účelem 
zatraktivnění a podpory udržitelného turismu. Zahrnuje lokality s nebo bez předchozí turistické aktivity (např. Přírodní parky či objekty 
přebudovány na muzea). Jeden návštěvník může být započítáván vícekrát (v případě že učiní více návštěv), skupina návštěvníků je započítávána dle 
počtu jejich členů.  Stanovení očekávaného počtu návštěv může být založeno na počtu vydaných vstupenek. 
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V popisu možných témat projektů uvádíte podporu zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Doplňte 
indikátory 9 07 10 Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů a 9 07 03 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a 
fondů nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
 Opatření 4.3.1. Zvyšování efektivity veřejné správy  
 
V popisu možných témat projektů uvádíte pořízení regulačních plánů a územních studií. Doplňte indikátory 9 02 02 - Počet regulačních plánů, 9 02 
03 -  Počet  územních studií - krajina , 9 02 04 -  Počet územních studií - veřejná infrastruktura, nebo upravte popis opatření/témat projektů, 
pokud MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
Dále viz soubor s vazbou indikátorů na aktivity IROP, který byl zveřejněn na webu MMR http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD. 
Doplňte a upřesněte zdůvodnění hodnot v požadovaném rozsahu. 

D 
Odpovídají indikátory uvedené v integrované strategii 
vybraným aktivitám?  

ANO S VÝHRADOU 
 

D1 

Jsou uvedeny relevantní indikátory ke všem plánovaným 
aktivitám?  

ANO S VÝHRADOU   

Zdůvodnění 
Doplňte chybějící indikátory. 
 
Opatření 3.1.1. Podpora bezpečnosti a využívání nemotorové dopravy  
V popisu možných témat projektů uvádíte rekonstrukce cyklostezek a cyklotras. Doplňte indikátor 7 62 00 „Délka rekonstruovaných cyklostezek a 
cyklotras“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
V popisu možných témat projektů uvádíte výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu. Doplňte indikátor 7 52 01 „Počet 
nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové 
projekty nechce podpořit. Zvažte doplnění indikátoru 7 40 01 „Počet vytvořených parkovacích míst“. 
 
V popisu možných témat projektů uvádíte nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu. Doplňte indikátor 7 48 
01 „Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové projekty nechce 
podpořit. 
 
V popisu možných témat projektů uvádíte zavádění a modernizaci telematiky pro veřejnou dopravu. Doplňte indikátor 7 04 01 „Počet zařízení a 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
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služeb pro řízení dopravy“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
Opatření 4.2.2. Podpora sociálního bydlení a infrastruktury služeb pro sociální inkluzi  
Doplňte chybějící indikátor 5 54 02 „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb“. 
 
Opravte název indikátoru 5 53 20 na „Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení“. 
 
Opatření 1.4.2. Investice do infrastruktury a vybavení nových i stávajících sociálních podniků  
V popisu možných témat projektů uvádíte založení nového sociálního podniku. Doplňte indikátor 1 01 05 „Počet nových podniků, které dostávají 
podporu“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
Opatření 4.2.1. Podpora dostupnosti kvalitních zdravotnických služeb  
V popisu možných témat projektů uvádíte deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Doplňte indikátor 5 73 10 „Kapacity poskytovatelů psychiatrické 
péče vytvořené nebo modernizované v souvislosti s reformou psychiatrické péče“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS 
takové projekty nechce podpořit. 
 
Opatření 4.1.1 Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů  
V popisu možných témat projektů uvádíte podporu zařízení péče o děti do 3 let. Doplňte indikátor 5 01 20 „Počet osob využívající zařízení péče o 
děti do 3 let“, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
Opatření 2.4.1. Investice do revitalizace památek  
Doplňte 9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí. 
 
V popisu možných témat projektů uvádíte podporu zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Doplňte 
indikátory 9 07 10 Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů a 9 07 03 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a 
fondů, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
Opatření 4.3.1. Zvyšování efektivity veřejné správy  
V popisu možných témat projektů uvádíte pořízení regulačních plánů a územních studií. Doplňte indikátory 9 02 02 - Počet regulačních plánů, 9 02 
03 -  Počet  územních studií - krajina , 9 02 04 -  Počet územních studií - veřejná infrastruktura, nebo upravte popis opatření/témat projektů, pokud 
MAS takové projekty nechce podpořit. 
 
Dále viz soubor s vazbou indikátorů na aktivity IROP, který byl zveřejněn na webu MMR http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
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