Příloha č. 1: Modelové příklady znázornění změn SCLLD v IROP
OBSAH:
Označování změn v čase v Programovém rámci IROP
A) Přidání nového opatření do Programového rámce IROP
B) Přidání nové aktivity do Programového rámce IROP
C) Odstranění nežádoucího opatření z Programového rámce IROP
D) Odstranění nežádoucí aktivity z Programového rámce IROP
Označování změn v čase v tabulce g) s indikátory pro IROP
E) Napravení indikátorů podle skutečnosti v tabulce g) - (finalizace hodnot při uzavírání opatření)
F) Úprava indikátorů v tabulce g) po přidání aktivity/opatření
G) Úprava indikátorů v tabulce g) po odstranění aktivity/opatření
H) Aktualizace indikátorů v tabulce g) v čase

1)
2)
3)
4)
5)

Podbarvení změn v čase
veškeré změny od začátku včetně změn provedených v roce 2019 – (světle) ŽLUTÁ BARVA
změny provedené v roce 2020 – (světle) ZELENÁ BARVA
změny provedené v roce 2021 – (světle) MODRÁ BARVA
změny provedené v roce 2022 – (světle) RŮŽOVÁ BARVA
změny provedené v roce 2023 – (světle) ŠEDIVÁ BARVA






Smysl uváděného popisu a znázorňování změn v Programovém rámci IROP plyne z požadavku na zaevidování veškerých změn v čase prostřednictvím
barevného odlišení jednotlivých let včetně odpovídajícího datovaného popisu/zdůvodnění u prováděných změn.
Hodnoty či text, který přidáváte (měníte apod.), je nutné označit odpovídající barvou a uvést datovaný komentář. Hodnoty či text, který odstraňujete, je
nutné rovněž označit odpovídající barvou a uvést datovaný komentář a původní (odstraňovaný) text či hodnoty je ještě nutné přeškrtnout. Změny (v MS
Word) neprovádějte prostřednictvím funkce „Revize“.
Každá změna musí být dle požadavků řádně označena o odpovídajícím způsobem vypořádána tak, aby ji ŘO mohl jednoznačně identifikovat. Veškeré
změny, které nebudou požadovaným způsobem označeny (přiznány), budou považovány za pokus o podvod.
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OZNAČOVÁNÍ ZMĚN V ČASE V PROGRAMOVÉM RÁMCI IROP
A) Přidání nového opatření do Programového rámce IROP
Veškeré změny v Programovém rámci provádějte bez užití funkcionality „Revize“ v MS Word.
Modelový příklad pro přidání celého opatření (v tomto případě se jedná o opatření „PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ“) do Programového rámce IROP:
1) Do pole „Popis opatření“ doplňte vysvětlující tučně vyznačený (dle stanovené barvy pro daný rok podbarvený) a podtržený text ve smyslu: „K datu DD.MM.RRRR*
došlo k přidání opatření nazvaného „PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ“ z důvodu XY… (např. zvýšeného zájmu v území…). Tato změna byla komunitně projednána.“
2) Do dalších polí Programového rámce IROP doplňte veškeré požadované informace týkající se přidávaného opatření.

3) Veškerý vámi přidávaný text do Programového rámce IROP musí být vždy podbarven (dle barvy platné pro úpravy v daném roce).
*Uvádějte datum schválení změny odpovědným orgánem MAS.

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých
Specifický cíl strategie:

Název opatření:

Vazba na specifický cíl IROP:

1.1. Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti
5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí a podpořit rozvoj služeb sociální
prevence a sociálního poradenství
PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
„K datu DD.MM.RRRR došlo k přidání opatření nazvaného „PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ“ z důvodu XY… (např. zvýšeného zájmu
v území…). Jmenovaná změna byla komunitně projednána.“

Popis opatření:

Typy projektů:

Opatření je zaměřeno na rozvoj sociálního podnikání v území MAS. V území sice již funguje jeden sociální podnik, nicméně kapacita podniku je
omezená a v území je dlouhodobě vyšší poptávka nad nabídkou, co se týče počtu pracovních příležitostí pro osoby sociálně vyloučené a sociálním
vyloučením ohrožené (např. osoby se zdravotním postižením, chronickým či duševním onemocněním, osoby s nízkou kvalifikací). Podnik bude
přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet z cílových
skupin.


Podpora vzniku nových sociálních podniků v území



Rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku



Podpora zkvalitnění vybavení sociálních podniků
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Příjemci podpory:

osoby samostatně výdělečné činné
malé a střední podniky
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů:

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Monitorovací indikátory výstupu:
Kód NČI 2014+

Název

1 00 00

Počet podniků pobírajících podporu

1 01 02

Počet podniků pobírajících granty

1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny

1 01 05

Počet nových podniků, které dostávají podporu

1 03 00

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků

Monitorovací indikátory výsledku:
Kód NČI 2014+
1 04 11

Název
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
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B) Přidání nové aktivity do Programového rámce IROP
Veškeré změny v Programovém rámci provádějte bez užití funkcionality „Revize“ v MS Word.
Modelový příklad pro přidání aktivity (v tomto případě se jedná o aktivitu – „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“) do Programového rámce IROP:
1) Do pole nazvaného „Typy projektů“ doplňte (před nově vkládanou aktivitu) vysvětlující tučně vyznačený a podtržený text ve smyslu: „K datu DD.MM.RRRR* došlo
k přidání aktivity „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“ z důvodu XY… (např. zvýšeného zájmu v území…). Jmenovaná změna byla komunitně projednána.“
2) Do pole „Typy projektů“ doplňte další upřesňující informace týkající se přidávané aktivity a dle odpovídající barvy pro daný rok jej podbarvěte.
3) Do dalších polí Programového rámce IROP doplňte požadované informace týkající se přidávané aktivity (např. se může jednat o informace přidávané do pole: „Popis
opatření“, „Příjemci podpory“ včetně indikátorů.
4) V případě, že přidávanou aktivitu budete (v návaznosti na již aplikovanou podobu vašeho Programového rámce) uvádět i v poli „Popis opatření“, je nutné nově přidaný
text taktéž podbarvit (není nutné uvádět konkrétní aktivitu v „Popisu opatření“ pokud jste tak dosud nečinili).
5) Veškerý vámi přidávaný (popř. pozměněný atd.) text do Programového rámce IROP musí být vždy podbarven (dle barvy platné pro úpravy v daném roce).
*Uvádějte datum schválení změny odpovědným orgánem MAS.

Specifický cíl strategie:

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí a podpořit rozvoj služeb sociální
prevence a sociálního poradenství

Název opatření:

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Vazba na specifický cíl IROP:

Popis opatření:

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Opatření je zaměřeno na zkvalitnění stávajících poskytovaných sociálních služeb v území, nárůstu kapacit některých druhů sociálních služeb a
v neposlední řadě zajištění dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb, které jsou v území MAS postrádány. Opatření se dále zaměřuje na podporu
aktivit, jejichž realizace napomůže k sociálnímu začleňování a též bude mít preventivní charakter před sociální exkluzí. Podporovaná proto bude
výstavba nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, např. podpora rozvoje zázemí pro terénní a ambulantní služby,
podpora nárůstu kapacit sociálního bydlení.
1/ Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů)
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Opatření se týká jak terénních, tak ambulantních forem sociální práce. Cílem je vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízení, které umožňuje
práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu, pro poskytování zdravotně-sociální pomoci.
Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor
nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v
ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách
domu.
2/Komunitní centra: Vytvořit zázemí pro zahájení komunitní práce, pro řešení soc. situace jednotlivců v jejich soc. prostředí, vzdělávání, zvyšování
kompetencí pro lepší uplatnění na trhu práce, snižování předsudků, sbližování tradic a kultur s cílem začleňování jednotlivců a skupin do společnosti.
Prostor pro řešení krizových situací prostřednictvím sociálních služeb. Podpora zařízení, která poskytují služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a současně poskytují zázemí pro služby a sociální práci.
3/ Sociální bydlení
Cílem opatření je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do
nájemního bydlení.
Parametry sociálního bydlení v IROP: sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov
pro bydlení; sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem; sociální byt musí být
umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu a ochranu obyvatelstva; v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava; sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v
tomto dokumentu; podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin; pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit,
stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jsou podporována veřejná
víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem
zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního
základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace
a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či
krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Podpora zařízení, která poskytují služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a současně poskytují zázemí pro služby a sociální práci.
Typy projektů:

Podpora infrastruktury a vybavení pro kvalitnější poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb:
- nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb,
- obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
- vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách,
- pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách,
- vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního
poradenství.
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„K datu DD.MM.RRRR došlo k přidání aktivity nazvané „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“ z důvodu XY… (např. zvýšeného zájmu v území…). Jmenovaná změna
byla komunitně projednána.“
Podpora výstavby a rekonstrukce bytů pro potřeby sociálního bydlení:
Sociální bydlení - bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení, rekonstrukce vhodných objektů za účelem výstavby a přestavby sociálních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel,
mladé rodiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově
nesegregovaného bydlení.
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do
realizovaných projektů.









Příjemci podpory

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
nestátní neziskové organizace
organizace zřizované nebo zakládané Královéhradeckým krajem
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
církve
církevní organizace
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ:


Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů:

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Monitorovací indikátory výstupu:
Kód NČI 2014+

Název

5 53 01

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
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Monitorovací indikátory výsledku:
Kód NČI 2014+

Název

5 53 10

Nárůst kapacity sociálních bytů

5 53 20

Průměrný počet osob využívající sociální bydlení

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

C) Odstranění nežádoucího opatření z Programového rámce IROP
Veškeré změny v Programovém rámci provádějte bez užití funkcionality „Revize“ v MS Word.
Modelový příklad pro odstranění celého opatření (v tomto případě se jedná o opatření – „OBNOVA A REVITALIZACE PAMÁTKOVÉHO FONDU“) z Programového rámce IROP:
1) Text opatření, který požadujete v Programovém rámci IROP odstranit, podbarvěte dle stanovené barvy platné pro úpravy v daném roce a prostřednictvím funkce v MS
Word „Přeškrtnuté“ (abc) přeškrtněte nežádoucí text (kromě vysvětlujícího komentáře) včetně indikátorů. (Jmenované tlačítko „Přeškrtnuté“ je umístěné vedle ikon
„Tučné“, „Kurzíva“, „Podtržení“).
2) Do pole „Popis opatření“ na úvod (před nežádoucí text) doplňte vysvětlující tučně vyznačený a podtržený text ve smyslu: „K datu DD.MM.RRRR* došlo k odstranění
celého opatření „OBNOVA A REVITALIZACE PAMÁTKOVÉHO FONDU“ z důvodu XY… (např. nezájmu v území…). Tato změna byla komunitně projednána.“
3) Veškerý vámi odstraňovaný text z Programového rámce IROP musí být vždy podbarven dle barvy platné pro daný rok a označen za pomoci funkce „Přeškrtnuté“.
*Uvádějte datum schválení změny odpovědným orgánem MAS.
Specifický cíl strategie:

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu

Název opatření:

OBNOVA A REVITALIZACE PAMÁTKOVÉHO FONDU

Vazba na specifický cíl IROP:

Popis opatření:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
„K datu DD.MM.RRRR došlo k odstranění celého opatření nazvaného „OBNOVA A REVITALIZACE PAMÁTKOVÉHO FONDU“ z důvodu XY… (např.
nezájmu v území…). Jmenovaná změna byla komunitně projednána.“
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Cílem opatření je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního a přírodního dědictví v regionu MAS, aby bylo docíleno prodloužení jeho
životnosti, a budou jej tak moci obdivovat i další generace. Na území MAS se nachází tři národní kulturní památky – Braunův Betlém, Hospital
Kuks a přehrada Les Království. Využití kulturního dědictví v ekonomice regionů je limitováno jeho stavem a dostupností. Nutným předpokladem
je obnova a revitalizace památkového fondu. Obnovou a zatraktivněním památek bude dosaženo žádoucího synergického efektu mezi revitalizací
kulturního a přírodního dědictví. S obnovou památek je možné provést modernizaci, popř. výstavbu nezbytného sociálního, technického a
technologického zázemí, které umožní funkčnost, zpřístupnění, ochranu, a plnohodnotné využívání objektů.
Propagace a marketing památek bude hrazen z národních zdrojů. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek v regionu MAS. Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění,
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, jako je např. zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování
přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a
budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba
nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Typy projektů:



Příjemci podpory:

vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

Minimální a maximální výše způsobilých
výdajů:

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Monitorovací indikátory výstupu:
Kód NČI 2014+

Název

9 05 01

Počet revitalizovaných památkových objektů

9 08 01

Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření

9 10 05

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Monitorovací indikátory výsledku:
Kód NČI 2014+
9 10 10

Název
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné

8

D) Odstranění nežádoucí aktivity z Programového rámce IROP
Veškeré změny v Programovém rámci provádějte bez užití funkcionality „Revize“ v MS Word.
Modelový příklad pro odstranění aktivity (v tomto případě se jedná o aktivitu – „CYKLODOPRAVA“) z Programového rámce IROP:
1) Text aktivity, kterou požadujete v Programovém rámci odstranit, podbarvěte dle stanovené barvy platné pro úpravy v daném roce a prostřednictvím funkce v MS Word
„Přeškrtnuté“ (abc) přeškrtněte všechen (odpovídající) nežádoucí/neadekvátní text a rovněž i tomu odpovídající indikátory (tlačítko „Přeškrtnuté“ je umístěné vedle
ikon – „Tučné“, „Kurzíva“, „Podtržení“).
2) Do popisu pole „Typy projektů“ před nežádoucí text doplňte vysvětlující tučně vyznačený a podtržený text ve smyslu: „K datu DD.MM.RRRR* došlo k odstranění aktivity
nazvané „CYKLODOPRAVA“ z důvodu XY… (např. nezájmu v území…). Tato změna byla komunitně projednána.“
3) Veškerý vámi odstraňovaný text z Programového rámce IROP musí být vždy podbarven dle barvy platné pro daný rok a označen za pomoci funkce „Přeškrtnuté“.
*Uvádějte datum schválení změny odpovědným orgánem MAS.

4.1. Zdokonalit stav dopravní infrastruktury
Specifický cíl strategie:

4.3 Podpořit využívání hromadné dopravy před dopravou individuální

Název opatření:

BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY

Vazba na specifický cíl IROP :

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Popis opatření:

Opatření je zaměřeno na zvýšení bezpečnosti spojené s dopravou a dopravní infrastrukturou. Cílem je zkvalitnění
a navýšení počtu prvků, které přispívají k přehlednosti dopravy, dále v žádoucích místech napomáhají ke zpomalení dopravy a v konečném
důsledku zvyšují bezpečnost osob-účastníků dopravního provozu (chodci, maminky s kočárky, vozíčkáři, cyklisté). V důsledku rozvoje udržitelných
forem dopravy by mělo dojít ke snížení zátěží na životní prostředí, zmírnění negativních vlivů na lidské zdraví i zdraví zvířat, poklesu množství
dopravních nehod.
BEZPEČNOST DOPRAVY:
Předmětem opatření bude zvyšování bezpečnosti dopravy

Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací
pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací
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CYKLODOPRAVA:
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami



výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras,
budování a zkvalitňování doprovodné infrastruktury (možné pouze jako součást projektu při modernizaci nebo výstavbě komunikace
pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty)

BEZPEČNOST DOPRAVY:
- bezbariérový přístup zastávek
- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky
- lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu
- Posílení bezpečnostních prvků v dopravě – zpomalovací zařízení, bezbariérový přístup zastávek, zvuková signalizace pro nevidomé
„K datu DD.MM.RRRR došlo k odstranění aktivity nazvané „CYKLODOPRAVA“ z důvodu XY… (např. nezájmu v území…). Jmenovaná změna byla
komunitně projednána.“
Typy projektů:
CYKLODOPRAVA





Příjemci podpory:

výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury
výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s
dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné
infrastruktury
realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů
pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury



Obce



dobrovolné svazky obcí



organizace zřizované nebo zakládané obcemi



organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí



provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách



dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Minimální a maximální výše způsobilých
výdajů:

MAS předpokládá stanovení limitů. Informace o výši limitů bude uvedena v konkrétní výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
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Monitorovací indikátory výstupu:
Kód NČI 2014+

Název

7 50 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

7 61 00

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

7 62 00

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

7 64 01

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Monitorovací indikátory výsledku:
Kód NČI 2014+

Název

7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
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OZNAČOVÁNÍ ZMĚN V ČASE V TABULCE G) S INDIKÁTORY

OBSAH:
Označování změn v čase v tabulce g) s indikátory pro IROP:
E) Napravení indikátorů podle skutečnosti v tabulce g) - (finalizace hodnot při uzavírání opatření)
F) Úprava indikátorů v tabulce g) po přidání aktivity/opatření
G) Úprava indikátorů v tabulce g) po odstranění aktivity/opatření
H) Aktualizace indikátorů v tabulce g) v čase

Podbarvení změn v čase:
1)
2)
3)
4)
5)

veškeré změny od začátku včetně změn provedených v roce 2019 – (světle) ŽLUTÁ BARVA
změny provedené v roce 2020 – (světle) ZELENÁ BARVA
změny provedené v roce 2021 – (světle) MODRÁ BARVA
změny provedené v roce 2022 – (světle) RŮŽOVÁ BARVA
změny provedené v roce 2023 – (světle) ŠEDIVÁ BARVA






Smysl uváděného popisu a znázorňování změn v Tabulce g) s indikátory plyne z požadavku na zaevidování veškerých změn v čase prostřednictví barevného
odlišení jednotlivých let včetně odpovídajícího datovaného zdůvodnění u provedených změn.
Prováděné změny (za předpokladu odsouhlasení ze strany ŘO po konzultaci) zaneste poté v totožném znění do informačního systému. Znění přenášeného
textu do MS musí být zcela totožné se zněním v tabulce g). Oproti tomu formát (např. podtržení, kurzíva, typ písma apod.) může být po vložení do IS odlišný,
neboť MS 2014+ nenabízí veškeré možnosti spojené se úpravami písma apod. (tzn. odpovídající text, v požadovaném rozsahu a podobě, zkopírujte do systému
a jeho formální (grafickou) podobu neřešte).
Obecně platí, že hodnoty či text, který přidáváte (měníte apod.), je nutné označit (v Excelu se jedná o podbarvení celé buňky) odpovídající barvou a uvést
datovaný komentář (zdůvodnění). Hodnoty či text, který odstraňujete, je nutné rovněž označit (v příslušné buňce) odpovídající barvou a uvést datovaný komentář
s tím, že původní (odstraňovaný) text či hodnoty je ještě nutné přeškrtnout. Změny (v MS Word) neprovádějte prostřednictví funkce „Revize“.
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Tabulku g) s indikátory je nutné dle uvedených instrukcí aktualizovat v čase (v rámci Vámi požadovaných změn) po celé toto programové období s tím, že na
jeho konci bude ve finální podobě (včetně všech řádně označených změn) požadována k závěrečnému předložení na ŘO IROP.
Každá změna musí být dle požadavků řádně označena o odpovídajícím způsobem vypořádána tak, aby ji ŘO mohl zcela jednoznačně identifikovat. Veškeré
změny, které nebudou požadovaným způsobem označeny (přiznány), budou považovány za pokus o podvod.

E) Napravení indikátorů podle skutečnosti v tabulce g) - (finalizace hodnot při uzavírání opatření)
Modelový příklad zanesení změny v rámci FINÁLNÍHO uzavření daného opatření (např. z důvodu vyčerpání schválené alokace na opatření bez dalších změn či standardního
zakončování programového období…)
1)

V tabulce g) označte (barvou určenou pro daný rok) Vámi stanovené pozměněné konečné hodnoty u dotčených indikátorů včetně jejich konečného zdůvodnění.
Vzhledem k tomu, že měníte dosavadní hodnoty indikátoru/indikátorů na finální, je NUTNÉ tuto skutečnost promítnout rovněž do závěrečného zdůvodnění hodnot
indikátorů – viz pole „Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“.
Požadavky na konečné zdůvodnění indikátoru/indikátorů budou ve stejném rozsahu a logice, jako v případě počátečního nastavování indikátorů v rámci prvotního
schvalování strategie CLLD + zdůvodnění příčin nedodržení předem stanovených hodnot včetně uvedení hodnoty PŘED a PO změně (finalizaci) - ve smyslu:
„K datu DD.MM.RRRR* došlo u tohoto indikátoru k finalizaci (např. cílové) hodnoty z důvodu XY… (např. ukončení realizace…). Cílová hodnota tohoto
indikátoru byla změněna z původní hodnoty XY… /(měrná jednotka indikátoru) na finální hodnotu ve výši XY... /(měrná jednotka indikátoru) z důvodu XY…
(např. nárůstu cen za stavební práce…). Skutečná (průměrná) cena za měrnou jednotku indikátoru v podobě XY… (např. realizace chodníku podél silnice I. třídy)
činí XY… Kč. (Pozn.: s logickou a plně odpovídající vazbou na alokaci daného opatření.) Tato finální změna byla komunitně projednána.“
2) V případě, že finalizujete hodnoty a zdůvodnění indikátoru/indikátorů, tak tyto hodnoty, které měníte, ještě (v rámci dané buňky) podbarvěte (barvou určenou pro
daný rok) a uveďte nové zdůvodnění hodnot. Původní zdůvodnění hodnot indikátorů PŘEŠKRTNĚTE (pro verzi ve Wordu použijte tlačítko „Přeškrtnuté“, které je
umístěné vedle ikon „Tučné“, „Kurzíva“, „Podtržení“. V případě, že máte tabulku g) zpracovanou v Excelu, použijete pravé tlačítko myši – „Formát buněk“, „Písmo“ a
„Efekty“ – zatržítko „Přeškrtnuté“).
3) Finanční částky v novém zdůvodnění hodnot indikátorů uvádějte v jednotkách Kč (již nikoliv v tisících Kč).
4) Cena za jednotku indikátoru společně s vámi stanoveným počtem jednotek musí mít logickou vazbu na alokaci daného opatření.
*Uvádějte datum schválení změny odpovědným orgánem MAS.
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Program

IROP

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

PO 4

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

IP 9d

Specifický
cíl OP /
operace
PRV

4.1 (1.2)

Kód
NČI2014+

7 50 01

Název
indikátoru

Počet realizací
vedoucích ke
zvýšení
bezpečnosti v
dopravě

Měrná
jednotka

realizace

Typ
indikátoru
(výstup /
výsledek)

výstup

Výchozí
hodnota

0

Datum
výchozí
hodnoty

31.12.2014

Cílová
hodnota

1

Datum
cílové
hodnoty

31.12.2023

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

ne

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Cílová hodnota byla stanovena z vlastního průzkumu více
informačních zdrojů. Projekty v této oblasti byly konzultovány s
odborníky v projekční činnosti a rozpočtáři, dále z internetových
zdrojů a čerpáno bylo též z již realizovaných akcí podobného
zaměření. Vyhodnocením informací MAS nastavila očekávanou
průměrnou hodnotu akcí, nicméně s hodnotou lze vzhledem k
množství proměnných pracovat spíše orientačně. Průměrná cena
za jednotku (akci) je stanovena na 2050,00 tis. Kč. S následujícím
rozpadem na tyto akce. 3x realizace modernizace a výstavba
chodníků podél silnic I., II.,III., třídy a místních komunikací
přizpůsobená osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Očekávaná pořizovací cena 3x 2400,00 tis. Kč. 1X realizace
komplexního řešení přechodu pro pěší dopravu včetně instalace
zvukové signalizace pro nevidomé v očekávané pořizovací ceně
1000,00 tis. Kč.
K datu 8. 5. 2022 došlo u tohoto indikátoru k finalizaci cílové
hodnoty z důvodu ukončení realizace. Cílová hodnota tohoto
indikátoru byla snížena ze 4 na 1 realizaci z důvodu - a) nárůstu cen
za stavební práce, b) nerealizace 1x plánovaného přechodu pro pěší
včetně zvukové signalizace pro nevidomé z důvodu nepřipravenosti
projektu, c) nerealizace 2x výstavby chodníků podél silnic I., II. třídy
včetně přizpůsobení se osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace rovněž z důvodů nepřipravenosti projektů. Skutečná
cena za 1x realizaci v podobě výstavby chodníků podél silnic I., II.
třídy včetně přizpůsobení se osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace činila 4 800 000,- Kč. Tato finální změna byla
komunitně projednána.
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F) Úprava indikátorů v tabulce g) po přidání aktivity/opatření
Modelový příklad přidání nového indikátoru z důvodu PŘIDÁNÍ AKTIVITY/OPATŘENÍ do Programového rámce IROP.
1)

2)
3)
4)

Do tabulky g) přidejte nový indikátor/indikátory, které odpovídají přidávané aktivitě/opatření a označte řádek stanovenou barvou určenou pro daný rok a současně
doplňte veškeré požadované údaje, které vyplývají z tabulky g). Požadavky na řádné zdůvodnění přidávaného indikátoru/indikátorů jsou ve stejném rozsahu a
logice, jako v případě počátečního nastavování indikátorů v rámci prvotního schvalování strategie CLLD – ve smyslu:
„K datu DD.MM.RRRR* došlo k přidání tohoto indikátoru z důvodu vložení nové aktivity / opatření nazvané/nazvaného XY… (např. 2.2 - „Podpora rozvoje
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“) do Programového rámce IROP z důvodu XY…
(např. zájmu v území…). Cílová hodnota byla stanovena ve výši XY…/(měrná jednotka indikátoru). Cena (průměrná) za měrnou jednotku indikátoru byla
stanovena na XY… Kč. MAS stanovila tuto (průměrnou) cenu na základě (např. průzkumu trhu). Tato změna byla komunitně projednána.“
Finanční částky v zdůvodnění hodnot indikátorů uvádějte v jednotkách Kč.
Cena za jednotku indikátoru společně s vámi stanoveným počtem jednotek musí mít logickou vazbu na alokaci daného opatření.
V případě, že budete přidávat výsledkový indikátor, který není předem nadefinován ŘO, je nutné (vyjma cílové hodnoty) rovněž řádně stanovit a zdůvodnit i výchozí
hodnotu indikátoru. V případě, že je výsledkový indikátor předem stanoven ŘO, tak ho kompletně převezměte. (Pozn.: U výstupových indikátorů je nutné řádně
stanovit a zdůvodnit pouze cílovou hodnotu, neboť výchozí hodnota je vždy nulová).
*Uvádějte datum schválení změny odpovědným orgánem MAS.

Program

IROP

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

PO 4

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

IP 9d

Specifický
cíl OP /
operace
PRV

4.1 (2.1)

Kód
NČI2014+

5 54 01

Název
indikátoru

Počet
podpořených
zázemí pro
služby a
sociální práci

Měrná
jednotka

zázemí

Typ
indikátoru
(výstup /
výsledek)

Výchozí
hodnota

výstup

0
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Datum
výchozí
hodnoty

31.12.2014

Cílová
hodnota

1

Datum
cílové
hodnoty

31.12.2023

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

ne

K 31. 10. 2019 došlo k přidání tohoto indikátoru z důvodu přidání
aktivity - „Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu
práce“ do PR IROP z důvodu MAS prověřeného zájmu v území. MAS
předpokládá podporu 1x komunitního centra bez poskytované
služby dle zákona 108/2006 Sb. Předpokládané náklady na realizaci
1x KOMUNITNÍHO CENTRA jsou 3,8 mil. Kč, přičemž jeho kapacita
má být určena pro 35 osob (průměrné náklady na osobu činí
108 571,- Kč). Hodnoty a průměrné náklady stanovila MAS na
základě vlastního šetření v území. Tato změna byla komunitně
projednána.

G) Úprava indikátorů v tabulce g) po odstranění aktivity/opatření
Modelový příklad zrušení indikátorů z důvodu ODSTRANĚNÍ OPATŘENÍ/AKTIVITY z Programového rámce IROP s VYNULOVÁNÍM HODNOT u všech dotčených indikátorů
(včetně možnosti, že MAS uzavírá opatření bez naplnění některých aktivit). Pokud budete odstraňovat indikátory, jejichž hodnoty stanovil ŘO, tak je nutné rovněž i tyto
hodnoty vynulovat a přeškrtnout.
1) V tabulce g) označte stanovenou barvou určenou pro daný rok celý řádek s indikátorem – potažmo veškeré řádky s indikátory, které náleží k danému
(odstraňovanému) opatření/aktivitě. Ve sloupci nazvaném „Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“ ponechte (zcela bez změn) původní
zdůvodnění hodnot a průměrných cen s tím, že pod tento text uveďte k datu (tj. k datum schválení změny odpovědným orgánem MAS) nové zdůvodnění
změny např.:
„K datu DD.MM.RRRR došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření (nebo aktivity) č. XY… (např. 2.2) nazvaného XY… (např. „PODPORA
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ“) z PR IROP z důvodu XY… (např. nezájmu v území…). V důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová hodnota
(např. výstupového indikátoru) byla stanovena ve výši – „5“ (měrná jednotka indikátoru). Tato změna byla komunitně projednána“.

2) V případě, že rušíte indikátor, tak celý řádek (kromě nového zdůvodnění-popisku) PŘEŠKRTNĚTE (pro verzi ve Wordu použijte tlačítko „Přeškrtnuté“, které je
umístěné vedle ikon „Tučné“, „Kurzíva“, „Podtržení“. V případě, že máte tabulku g) zpracovanou v Excelu, použijete pravé tlačítko myši – „Formát buněk“, „Písmo“
a „Efekty“ – zatržítko „Přeškrtnuté“).
3) Pokud budete rušit (odstraňovat) indikátory, jejichž hodnoty stanovil ŘO, tak je nutné rovněž i tyto hodnoty VYNULOVAT a přeškrtnout.
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0
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Jak vyplývá z analytické části, v území MAS dosud nepůsobí žádné
sociální podniky. Podpora se tedy bude týkat výhradně nových
podniků. Na základě vlastního šetření zájmu předpokládá MAS, že
podpoří 4 podniky při průměrné ceně za jeden podnik 2 105 262 Kč.
Milník k 31. 12. 2018 byl stanoven v nulové hodnotě, protože
s ohledem na časové možnosti vyhlášení výzvy MAS nelze
předpokládat ukončení realizace projektů před tímto termínem.
K 16. 2. 2019 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření – 2.2 „PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ“ z PR IROP
z důvodu nezájmu v území. V důsledku toho byly hodnoty
vynulovány s tím, že původní cílová hodnota byla stanovena ve výši
– 5 podniků. Původní hodnota milníku byla stanoven ve výši 2
podniků. Tato změna byla komunitně projednána“.

H) Aktualizace indikátorů v tabulce g) v čase
Modelový příklad AKTUALIZACE hodnot a jejich zdůvodnění u indikátorů.
 V případě, že nerušíte/nepřidáváte žádné opatření či aktivitu, doporučuje ŘO IROP aktualizovat (narovnat) hodnoty indikátorů a jejich zdůvodnění až v čase, kdy
bude pravděpodobnost dalších změn výrazně minimalizována. Smyslem aktualizace není provádění častých či nedostatečně podložených změn apod.
1)

V tabulce g) označte (stanovenou barvou určenou pro daný rok) AKTUALIZOVANÉ (vámi měněné) hodnoty u všech dotčených indikátorů. Vzhledem k tomu, že
měníte stávající hodnoty indikátoru/indikátorů na nové (aktualizované), je NUTNÉ tuto skutečnost promítnout rovněž do zdůvodnění stanovení hodnot indikátorů
– viz pole „Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“. Požadavky na řádné zdůvodnění aktualizovaného indikátoru/indikátorů jsou ve stejném rozsahu
a logice, jako v případě počátečního nastavování indikátorů v rámci prvotního schvalování strategie CLLD. Rovněž je nutné zdůvodnit prováděné změny včetně
uvedení hodnoty PŘED a PO změně – ve smyslu:
„K datu DD.MM.RRRR* došlo u tohoto indikátoru k aktualizaci… (cílové) hodnoty indikátoru z důvodu XY… (např. růstu cen nemovitostí na realitním trhu…).
Cílová hodnota (např. výstupového) indikátoru byla změněna z původní hodnoty XY… /(měrná jednotka indikátoru) na novou hodnotu ve výši XY… . Nová
(průměrná) cena za měrnou jednotku indikátoru byla stanovena ve výši XY… Kč. (Pozn. s logickou a odpovídající vazbou na alokaci daného opatření.) MAS
stanovila tuto průměrnou cenu na základě XY… (např. průzkumu realitního trhu). Tato změna byla komunitně projednána.“
2) V případě, že aktualizujete hodnoty a zdůvodnění indikátoru/indikátorů, tak tyto hodnoty, které měníte, ještě podbarvěte (dotčené buňky) barvou určenou pro
daný rok včetně nového zdůvodnění hodnot. Původní zdůvodnění hodnot indikátorů PŘEŠKRTNĚTE (pro verzi ve Wordu použijte tlačítko „Přeškrtnuté“, které je
umístěné vedle ikon „Tučné“, „Kurzíva“, „Podtržení“. V případě, že máte tabulku g) zpracovanou v Excelu, použijete pravé tlačítko myši – „Formát buněk“, „Písmo“ a
„Efekty“ – zatržítko „Přeškrtnuté“).
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3) Finanční částky ve zdůvodnění hodnot indikátorů uvádějte v jednotkách Kč.
4) Cena za jednotku indikátoru společně s vámi stanoveným počtem jednotek musí mít logickou vazbu na alokaci daného opatření.
*Uvádějte datum schválení změny odpovědným orgánem MAS.
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Cílová hodnota tohoto indikátoru byla stanovena na základě
výstupů SCLLD. V územní působnosti MAS není zřízeno žádné
zařízení, které by problematiku sociálního bydlení pomohlo řešit
(pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním
vyloučením). U plánovaných realizací se předpokládá účelové
pořízení nemovitosti či rekonstrukce bytových jednotek.
Průměrná cena za jednu bytovou jednotku je odhadována na
500 000,- Kč. Celkové náklady na tuto aktivitu v podobě 3x
bytových jednotek činí 2 500 000,- Kč. Hodnota milníku je
stanovena na 2 bytové jednotky.
bytové
jednotky

výstup

0
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K 28. 8. 2018 došlo u tohoto indikátoru k aktualizaci cílové
hodnoty z důvodu výrazného růstu cen nemovitostí v území.
Cílová hodnota výstupového indikátoru byla změněna z původní
hodnoty 5 bytových jednotek na novou hodnotu ve výši 3
bytových jednotek. Nová průměrná cena za měrnou jednotku
indikátoru byla stanovena ve výši 833 333,- Kč. MAS stanovila
tuto průměrnou cenu na základě průzkumu realitního trhu na
daném území k únoru 2018 (Pozn.: nebo např. již na základě
předložených projektů atd…). Hodnota milníku byla rovněž
snížena z 2 na 0 bytových jednotek z důvodu dodatečných úprav
projektové dokumentace. Tyto výše uvedené změny byly
komunitně projednány.“

