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Strategie

Popis integrovaného nástroje. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. 2014-2020. Oslavka,o.p.s. 
sdružuje celkem 34 obcí, které se nacházejí v regionu NUTS II Jihovýchod, na území Kraje Vysočina a 
v okrese Třebíč. Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina 
území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Jako 
jednoznačně nejdůležitější z řešených rozvojových potřeb jei nutnost zlepšení dopravní obslužnosti 
regionu veřejnou dopravou. Na druhém místě rozšíření sortimentu převážně soukromých služeb a 
produktů v regionu (bankomat, platba kartou, textil, potraviny, restaurace). Na předních místech 
podle důležitosti se objevují také potřeby související se školstvím ? investice do školských budov a 
učeben, do studijních pomůcek i do vlastní kvality a rozsahu vzdělávání. Za prioritnít také 
považujeme zlepšování zázemí a kvality poskytované zdravotní péče a sociálních služeb.

Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období byla vyhlášena 1 výzvy z Programu rozvoje venkova a to na tyto fiche:
- 17.1.a - investice do zemědělských podniků
- 19.1.b - podpora investice nezemědělských podniků
- 25 - neproduktivní investice v lesích
- 14 - předávání znalostí
Celková výše dotace na výzvu byla 6.450.000,-
Výzva byla vyhlášena 12.7.2017, ukončena 26.7.2017, termín registrace na RO SZIF - 20.9.2017
Celkem bylo přijato 18 žádostí



Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 1 programu rozvoje venkova, 
Opatření, na které byla navázána výzva č. 1 PRV:
- čl. 14 Předávání znalostí a informační akce - opatření SCLLD - 1.2.2. Investice do sdílení znalostí a 
inovací v podnikání
- čl. 17/1/a - Investice do zemědělských podniků - opatření SCLLD - 1.3.1. Podpora 
konkurenceschopnosti zemědělství
- čl. 19/1/b - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - opatření SCLLD - 
1.2.1. Podpora kokurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností
-čl. 25 - Neproduktivní investice v lesích - opatření SCLLD - 5.4.2. Posílení rekreačních funkcí lesa

byla zahájena příprava výzvy č. 1, 2 a 3 z IROP (v listopadu zaslána ke kontrole na ŘO IROP) s 
termínem vyhlášení 20.12.2017 (nepodařilo se vyhlásit z důvodu delší kontroly výzvy), příprava 
výzvy č. 1 OPZ - prorodinná opatření a příprava výzvy č. 2 PRV investice do zemědělských podniků a 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. (opatření viz výše).

Opatření, na které je navázána výzva č.1 IROP:
- 53 - udržitelná doprava - opatření SCLLD - 2.2.1 Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a 
nemotorovou dopravu
- 55 - kulturní dědictví - opatření SCLLD -  5.3.1. Revitalizace nemovitých památek
- 68 - zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - opatření 
SCLLD - 3.1.2. Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí

Opatření, na které je navázána výzva č.1 OPZ
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování 
ve venkovských oblastech - opatření SCLLD - 1.1.3 slaďování rodinného a profesního života

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

V realizaci klíčových projektů nedošlo k žádnému pokroku.

Popis realizace integrované strategie



Informace o dosažených synergických 
efektech na úrovni opatření resp. 
podopatření strategie

Synergické efekty zatím nebyly generovány

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

Dosud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg.

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

Nebyla uplatněna žádná opatření při neplnění ISg.

Informace o problémech, které se 
vyskytly v realizaci integrované 
strategie v průběhu období, za které je 
tato zpráva vykazována a přijatá 
opatření

Při vyhlašování výzvy č. 1 IROP - delší čekání na schválení (kontrolu metodiky) výzvy, tím nutnost 
posunutí výzvy na rok 2018 a díky tomu přepracování výzvy dle nových pravidel. 
PRV - problémy se schvalování fichí resp. preferenčních kritérií. 

Informace o potenciálních rizicích 
realizace integrované strategie a 
opatření k jejich eliminaci

Nefunkčnost systému ISKP 14+
Vedoucímu SCLLD nefunguje  systém ISKP 14+ a to tak, že se systém sám restartuje - řešeno na vyšší 
úrovni SD. 

- časové vytížení výběrové komise a programového výboru - Opatření: s předstihem informování o 
potencionálním konání zasedání k hodnocení projektů

- malý nezájem žadatelů - Opatření: dostatečně v předstihu informovanost na webových stránkách 
oslavka, o.p.s., v Náměštských listech či jiných periodikách obcí aj.



Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné aktivity související s evaluací. 

Doplňující informace nerelevantní

Horizontální principy

Horizontální principy Horizontální principy nebyly porušeny při přípravě výzvy



Financování dle specifických cílů

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD Opatření ITI/IPRÚ/CLLD Podopatření Program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl

 Oprava památek a historicky 
cenných objektů  

Revitalizace památkových 
objektů

Revitalizace památkových 
objektů-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Investice do kapacit a kvality 
škol všech stupňů 

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Investice do sociálního bydlení 
a služeb pro sociální 
začleňování

Investice do sociálního bydlení 
a služeb pro sociální 
začleňování-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality veřejných 
služeb a veřejné správy 

Podpora územního a 
rozvojového plánování

Podpora územního a 
rozvojového plánování-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora mezisektorové 
spolupráce a plánování 

Rozvoj aktivit místních akčních 
skupin

Rozvoj aktivit místních akčních 
skupin-09.6.93.19.3.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Příprava a provádění činností 
spolupráce místních akčních 
skupin

 Rozvoj podnikání a regionální 
produkce  

Investice do sdílení znalostí a 
inovací v místní ekonomice

Investice do sdílení znalostí a 
inovací v místní ekonomice-
09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Rozvoj podnikání a regionální 
produkce  

Podpora 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelských činností

Podpora 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelských činností-
09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje



 Investice do zemědělské, 
lesnické a potravinářské 
výroby  

Investice do zemědělské 
infrastruktury: 

Investice do zemědělské 
infrastruktury: -09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Investice do zemědělské, 
lesnické a potravinářské 
výroby  

Podpora 
konkurenceschopnosti 
zemědělců

Podpora 
konkurenceschopnosti 
zemědělců-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Podpora udržitelného 
hospodaření v lesích a jejich 
rekreační funkce 

Posílení rekreačních funkcí 
lesa

Posílení rekreačních funkcí 
lesa-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Slaďování rodinného a 
profesního života

Slaďování rodinného a 
profesního života-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

Financování dle specifických cílů
Celkové způsobilé výdaje Podpora Příspěvek Unie

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

 8 947 360,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00
 4 210 550,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00
 526 320,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00
 588 240,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00
 2 105 280,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00
 3 062 500,00 0,00 0,00 2 450 000,00 0,00 0,00 1 837 500,00 0,00 0,00
 797 080,00 0,00 0,00 637 660,00 0,00 0,00 478 240,00 0,00 0,00
 14 920 000,00 0,00 0,00 6 714 010,00 0,00 0,00 5 035 500,00 0,00 0,00
 6 750 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00 2 025 000,00 0,00 0,00
 526 320,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00
 2 557 750,00 0,00 0,00 2 493 790,00 0,00 0,00 2 174 050,00 0,00 0,00
 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00
 6 071 580,00 0,00 0,00 5 768 000,00 0,00 0,00 5 768 000,00 0,00 0,00
 5 115 500,00 0,00 0,00 4 603 950,00 0,00 0,00 4 348 180,00 0,00 0,00
 2 557 750,00 0,00 0,00 2 301 950,00 0,00 0,00 2 174 050,00 0,00 0,00



Financování dle specifických cílů
Národní veřejné zdroje (SR, SF) Vlastní zdroje příjemce Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

 0,00 0,00 0,00 447 360,00 0,00 0,00 447 360,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 210 550,00 0,00 0,00 210 550,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 26 320,00 0,00 0,00 26 320,00 0,00 0,00
 125 000,00 0,00 0,00 88 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 105 280,00 0,00 0,00 10 530,00 0,00 0,00
 612 500,00 0,00 0,00 612 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 159 420,00 0,00 0,00 159 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1 678 510,00 0,00 0,00 8 205 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 675 000,00 0,00 0,00 4 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 26 320,00 0,00 0,00 26 320,00 0,00 0,00
 319 740,00 0,00 0,00 63 960,00 0,00 0,00 63 960,00 0,00 0,00
 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 303 580,00 0,00 0,00 273 220,00 0,00 0,00
 255 770,00 0,00 0,00 511 550,00 0,00 0,00 127 900,00 0,00 0,00
 127 900,00 0,00 0,00 255 800,00 0,00 0,00 127 900,00 0,00 0,00

Financování dle specifických cílů
Národní soukromé zdroje Nezpůsobilé výdaje Soukromé zdroje

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

Plánovaný stav Ve sledovaném období Za celé období 
realizace

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 240,00 0,00 0,00
 94 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 500,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 420,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 205 990,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050 000,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 30 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 383 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 127 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indikátory
Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD Opatření 

ITI/IPRÚ/CLLD
Podopatření Program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl



 Podpora kvality veřejných 
služeb a veřejné správy 

Podpora územního a 
rozvojového plánování

Podpora územního a 
rozvojového plánování-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality veřejných 
služeb a veřejné správy 

Podpora územního a 
rozvojového plánování

Podpora územního a 
rozvojového plánování-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality veřejných 
služeb a veřejné správy 

Podpora územního a 
rozvojového plánování

Podpora územního a 
rozvojového plánování-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce

Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob 
znevýhodněných na trhu 
práce-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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



 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování

Investice do sociálního 
bydlení a služeb pro sociální 
začleňování-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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



 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Zvyšování kvality veřejné 
dopravy 

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu

Zlepšování infrastruktury pro 
hromadnou a nemotorovou 
dopravu-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Investice do kapacit a kvality 
škol všech stupňů 

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Investice do kapacit a kvality 
škol všech stupňů 

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Investice do kapacit a kvality 
škol všech stupňů 

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Investice do kapacit a kvality 
škol všech stupňů 

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Investice do kapacit a kvality 
škol všech stupňů 

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí

Podpora dostupnosti 
vzdělávání a investice do 
klíčových kompetencí-
06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Oprava památek a historicky 
cenných objektů  

Revitalizace památkových 
objektů

Revitalizace památkových 
objektů-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Oprava památek a historicky 
cenných objektů  

Revitalizace památkových 
objektů

Revitalizace památkových 
objektů-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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



 Oprava památek a historicky 
cenných objektů  

Revitalizace památkových 
objektů

Revitalizace památkových 
objektů-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální 
operační program

Komunitně vedený místní 
rozvoj

Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií 
místního rozvoje

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

 Podpora mezisektorové 
spolupráce a plánování 

Rozvoj aktivit místních 
akčních skupin

Rozvoj aktivit místních 
akčních skupin-09.6.93.19.3.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Příprava a provádění činností 
spolupráce místních akčních 
skupin

 Investice do zemědělské, 
lesnické a potravinářské 
výroby  

Podpora 
konkurenceschopnosti 
zemědělců

Podpora 
konkurenceschopnosti 
zemědělců-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Investice do zemědělské, 
lesnické a potravinářské 
výroby  

Podpora 
konkurenceschopnosti 
zemědělců

Podpora 
konkurenceschopnosti 
zemědělců-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Investice do zemědělské, 
lesnické a potravinářské 
výroby  

Investice do zemědělské 
infrastruktury: 

Investice do zemědělské 
infrastruktury: -09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Rozvoj podnikání a regionální 
produkce  

Podpora 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelských činností

Podpora 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelských činností-
09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Rozvoj podnikání a regionální 
produkce  

Podpora 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelských činností

Podpora 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelských činností-
09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Rozvoj podnikání a regionální 
produkce  

Investice do sdílení znalostí a 
inovací v místní ekonomice

Investice do sdílení znalostí a 
inovací v místní ekonomice-
09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Rozvoj podnikání a regionální 
produkce  

Investice do sdílení znalostí a 
inovací v místní ekonomice

Investice do sdílení znalostí a 
inovací v místní ekonomice-
09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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



 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora udržitelného 
hospodaření v lesích a jejich 
rekreační funkce 

Posílení rekreačních funkcí 
lesa

Posílení rekreačních funkcí 
lesa-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Podpora udržitelného 
hospodaření v lesích a jejich 
rekreační funkce 

Posílení rekreačních funkcí 
lesa

Posílení rekreačních funkcí 
lesa-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova Podpora sociálního 
začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 
oblastech

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech

Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS

Podpora zvyšování 
zaměstnanosti na území MAS-
03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Slaďování rodinného a 
profesního života

Slaďování rodinného a 
profesního života-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Slaďování rodinného a 
profesního života

Slaďování rodinného a 
profesního života-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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



 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Slaďování rodinného a 
profesního života

Slaďování rodinného a 
profesního života-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Slaďování rodinného a 
profesního života

Slaďování rodinného a 
profesního života-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora zaměstnanosti a 
vzniku pracovních míst 

Slaďování rodinného a 
profesního života

Slaďování rodinného a 
profesního života-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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



 Podpora kvality a dostupnosti 
sociálních a zdravotních 
služeb  

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování

Podpora kvality služeb pro 
sociální začleňování-03.2.65.1

Operační program 
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj s 
chudobou

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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

Indikátory
Kód indikátoru Název indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Závazek
 75001 Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti v dopravě
0,00 1. 1. 2014 0:00:00 3,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 75120 Podíl veřejné osobní dopravy 
na celkových výkonech v 
osobní dopravě

30,00 1. 1. 2014 0:00:00 35,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 75201 Počet nových nebo 
rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 90501 Počet revitalizovaných 
památkových objektů

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 92501 Celkové veřejné výdaje (O.1) 0,00 1. 1. 2014 0:00:00 23 575,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00
 92702 Počet podpořených 

akcí/operací (O.3)
0,00 1. 1. 2014 0:00:00 3,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 93001 Celková (podpořená) plocha 
(O.5)

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 0,10 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 93701 Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4)

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 4,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 93701 Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4)

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 5,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 93701 Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4)

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 4,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 67310 Bývalí účastníci projektů, u 
nichž intervence formou 
sociální práce naplnila svůj 
účel

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 10,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 94800 Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23)

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 94800 Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23)

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 10300 Soukromé investice 
odpovídající veřejné podpoře 
podniků (granty)

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 3 828,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 91005 Zvýšení očekávaného počtu 
návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních 
památek a atrakcí

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 100,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00



 10102 Počet podniků pobírajících 
granty

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 10105 Počet nových podniků, které 
dostávají podporu

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 10403 Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích se 
zaměřením na znevýhodněné 
skupiny

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 62600 účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti

1,00 1. 1. 2015 0:00:00 6,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 62900 účastníci zaměstnaní 6 měsíců 
po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 63200 Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ**

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 76310 Podíl cyklistiky na přepravních 
výkonech

7,00 1. 1. 2015 0:00:00 10,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 67510 Kapacita služeb a sociální 
práce

294,00 1. 1. 2015 0:00:00 304,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 62000 Počet projektů, které zcela 
nebo zčásti provádějí sociální 
partneři nebo nevládní 
organizace

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50000 Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 5,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50001 Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 100,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50001 Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 20,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 10411 Míra nezaměstnanosti osob s 
nejnižším vzděláním

28,50 31. 12. 2013 0:00:00 22,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 55301 Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50100 Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního věku

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 55320 Průměrný počet osob 
využívající sociální bydlení

40,00 1. 1. 2015 0:00:00 44,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 67401 Nové nebo inovované sociální 
služby týkající se bydlení

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 55310 Nárůst kapacity sociálních 
bytů

40,00 1. 1. 2014 0:00:00 44,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 55401 Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 60000 Celkový počet účastníků 0,00 1. 1. 2014 0:00:00 40,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00
 60000 Celkový počet účastníků 0,00 1. 1. 2015 0:00:00 30,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00
 60000 Celkový počet účastníků 2,00 1. 1. 2015 0:00:00 10,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00



 92301 Počet účastníků vzdělávání 
(O.12)

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 150,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 90200 Počet územních plánů, 
regulačních plánů a územních 
studií

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 90203 Počet územních studií - 
krajina

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 90210 Plocha území pokrytá 
územním plánem, regulačním 
plánem a územní studií

266 000,00 1. 1. 2015 0:00:00 266 000,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50120 Počet osob využívající zařízení 
péče o děti do 3 let

5,00 1. 1. 2015 0:00:00 7,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50120 Počet osob využívající zařízení 
péče o děti do 3 let

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 8,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 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**

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 63100 účastníci  ve věku nad 54 let 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 10400 Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných podnicích

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 3,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 67001 Kapacita podpořených služeb 0,00 1. 1. 2014 0:00:00 20,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00
 67010 Využívání podpořených služeb 0,00 1. 1. 2015 0:00:00 30,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00
 62700 účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 
OSVČ

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 10000 Počet podniků pobírajících 
podporu

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 55102 Počet podpořených 
komunitních center

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 55402 Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 74001 Počet vytvořených 
parkovacích míst

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 2,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50030 Podíl osob předčasně 
opouštějících vzdělávací 
systém

5,40 31. 12. 2013 0:00:00 5,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50110 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti 
předškolního věku

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 10,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 50020 Podíl tříletých dětí umístěných 
v předškolním zařízení

77,30 31. 12. 2013 0:00:00 90,50 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 76401 Počet parkovacích míst pro 
jízdní kola

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 8,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00



 92030 T3 Celkový počet vyškolených 
účastníků podle čl.14 nařízení 
EU č. 1305/2013

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 140,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 76100 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras

0,00 1. 1. 2014 0:00:00 1,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 67315 Bývalí účastníci projektů v 
oblasti sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila svůj účel

0,00 1. 1. 2015 0:00:00 10,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

 91010 Počet návštěv kulturních 
památek a paměťových 
institucí zpřístupněných za 
vstupné

26 553 793,00 31. 12. 2013 0:00:00 27 500 000,00 31. 12. 2023 0:00:00 0,00

Indikátory
Datum závazku Dosažená hodnota (ve 

sledovaném období)
Datum dosažené hodnoty Dosazená hodnota (za celé 

období realizace IN)
Procento plnění indikátoru Typ indikátoru Měrná jednotka

 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Návštěvy/rok
 

 20. 3. 2017 7:45:59 33 355 747,00 31. 12. 2015 0:00:00 33 355 747,00 0,00 Výsledek Návštěvy/rok
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup FTE
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup FTE
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek FTE
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek FTE
 20. 3. 2017 7:45:59 25,00 Výstup Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 20,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 250,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Osoby
 20. 3. 2017 7:45:59 1 000,00 Výsledek Osoby/rok
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Dokumenty
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Zázemí
 20. 3. 2017 7:45:59 22,00 31. 12. 2016 0:00:00 22,00 0,00 Výsledek %
 20. 3. 2017 7:45:59 5,50 31. 12. 2016 0:00:00 5,50 0,00 Výsledek %
 20. 3. 2017 7:45:59 84,10 31. 12. 2016 0:00:00 84,10 0,00 Výsledek %
 20. 3. 2017 7:45:59 31,00 31. 12. 2016 0:00:00 31,00 0,00 Výsledek %
 20. 3. 2017 7:45:59 7,00 31. 12. 2016 0:00:00 7,00 0,00 Výsledek %



 20. 3. 2017 7:45:59 2 940,00 Výsledek Klienti
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Místa
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Objekty
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Parkovací místa
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Parkovací místa
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek Participants
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výsledek km2
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup km
 20. 3. 2017 7:45:59 1 000,00 Výsledek Lůžka
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup EUR
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup EUR
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup ha
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Bytové jednotky
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Služby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Služby
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Studie
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Terminály
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Podniky
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Podniky
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 1. 3. 2018 0:00:00 0,00 0,00 Výstup Podniky
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 1. 3. 2018 0:00:00 0,00 0,00 Výstup Podniky
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Podniky
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Podniky
 20. 3. 2017 7:45:59 45,00 31. 12. 2017 21:34:56 45,00 0,00 Výstup Projekty
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Realizace
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Zařízení
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Zařízení
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup Zařízení
 20. 3. 2017 7:45:59 0,00 Výstup akce/operace


