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Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Integrovaný nástroj představuje způsob, jak podpořit rozvoj regionů a přispět k vyrovnání územních rozdílů pomocí financí z operačních programů Evropské unie. V
programovém období 2014-2020 je na venkovském území využit prostřednictvím místních akčních skupin využit integrovaný nástroj komunitně vedený místní rozvoj
(CLLD). Území MAS je tvořeno správním územím obcí, přičemž velikost jedné obce musí být menší než 25 000 obyvatel. Celkem na území MAS může žít maximálně 100
000 obyvatel, nejméně alespoň 10 000.
Nositelem CLLD je tedy místní akční skupina Partnerství venkova, z. s., která se rozkládá v nejsevernější části Jihomoravského kraje. Do územní působnosti MAS
Partnerství venkova, z. s. spadá 25 obcí z 2 mikroregionů - Letovicka a Malé Hané. K 31.12.2017 žilo v území působnosti MAS 17 604 obyvatel.
Pro integrovaný nástroj CLLD zpracovává MAS integrovanou strategii (ISg), v níž jsou na základě analýzy území stanoveny oblasti, které vyžadují podporu z Evropských
strukturálních a investičních fondů a jež bude MAS podporovat.
ISg má název Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020 (SCLLD). Skládá ze ze 3 částí - analytické, návrhové,
implementační.
V analytické části jsou popsány jednotlivé oblasti našeho území, jmenovitě obyvatelstvo a sídla, pozemková struktura, občanská vybavenost, ekonomická situace,
rekreace a cestovní ruch, dopravní dostupnost a obslužnost, technická infrastruktura
a územní plánování, ekologická situace a ochrana životního prostředí. Na základě analýzy těchto oblastí jsou vymezeny konkrétní potřeby, které je třeba naplnit, aby
mohlo docházet k dalšímu rozvoji území MAS Partnerství venkova, z. s.
V návrhové části jsou pro tyto potřeby posléze definována jednotlivá řešení, která budou přispívat k naplnění vymezených potřeb. Zastřešujícím prvkem návrhové části je
vize strategie, jež znamená představu žádoucího budoucího cílového stavu, jehož má být v území MAS v daném časovém horizontu dosaženo. Na vizi dále navazují
strategické cíle, které vizi upřesňují a konkretizují. Strategické cíle jakožto nejvyšší cíle jsou nadále rozvedeny do specifických cílů, jež představují dílčí kroky potřebné pro
naplnění strategických cílů. Specifické cíle jsou dále členěny do tzv. opatření, která jsou konkrétním prvkem vedoucím k naplňování cílů. Některá opatření SCLLD, která je
třeba realizovat, aby došlo k naplňování specifických cílů strategie, budou podpořena z ESI fondů. Pro tato opatření jsou v tzv. akčním plánu rozpracována jako
opatření/fiche dle příslušných operačních programů. Pro každý operační program je zpracován samostatný programový rámec ? programový rámec 1: Integrovaný
regionální operační program, programový rámec 2: Program rozvoje venkova, programový rámec 3: Operační program Zaměstnanost.
Implementační část je představuje popis podpory realizace SCLLD, pomocí níž budou jednotlivé úkoly SCLLD naplňovány.
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Přehled vyhlášených výzev

V průběhu sledovaného období bylo vyhlášeno celkem 10 výzev. 4 výzvy byly vyhlášeny v OPZ, 6 výzev v IROP:
Dne 17. 9. 2018 byly vyhlášeny 4 výzvy v OPZ (datum vyhlášení je zároveň datum začátku příjmu žádostí o podporu):
1) MAS Partnerství venkova, z. s. ? Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání ? neinvestice II.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2019
Stav k 31.12.2018: otevřená
Počet přijatých žádostí (ke dni 31.12.2018): 1
2) MAS Partnerství venkova, z. s. ? Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 11. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 0
3) MAS Partnerství venkova, z. s. ? Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 11. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 3
4) MAS Partnerství venkova, z. s. ? Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity II.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 11. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 0
Celkem přijatých žádostí (k 31.12.2018): 4
Dne 25. 9. 2018 bylo vyhlášeno 6 výzev v IROP (datum vyhlášení ja zároveň datum začátku příjmu žádostí o podporu):
1) MAS Partnerství venkova, z. s. ? IROP ? Zvyšování bezpečnosti dopravy (I.)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 2
2) MAS Partnerství venkova, z. s. ? IROP ? Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury (I.)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 0
3) MAS Partnerství venkova, z. s. ? IROP ? Sociální podnikání-investice (I.)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 0
4) MAS Partnerství venkova, z. s. ? IROP ? Investice do rozvoje sociálních služeb (I.)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
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Počet přijatých žádostí: 0
5) MAS Partnerství venkova, z. s. ? IROP ? Sociální bydlení (I.)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 0
6) MAS Partnerství venkova ? IROP ? Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (I.)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018
Stav k 31.12.2018: uzavřená
Počet přijatých žádostí: 2
Celkem přijatých žádostí: 4
V realizaci ISg jsme zaznamenali oproti poslednímu monitorovacímu období, ve kterém byla podána podána Zpráva o plnění ISg, pokrok, který se vyznačoval především
vyhlašováním výzev MAS k podání žádostí o podporu.
Ačkoli vyhlašování výzev MAS Partnerství venkova, z. s. započalo již v roce 2017, teprve rok 2018, zejména jeho druhou část, která koresponduje s monitorovacím
obdobím této zprávy. můžeme označit za období, ve kterém se naplno rozběhla prostřednictvím integrované strategie realizace komunitně vedeného místního rozvoje,
jehož cílem je přispět k rozvoji venkovského území.
První výzva MAS Partnerství venkova, z. s. byla vyhlášena v dubnu 2017, a to z programového rámce č. 2 naší SCLLD, Programu rozvoje venkova (PRV). Na jaře 2018
následovalo vyhlášení druhé výzvy v PRV. V tomto období byly rovněž vyhlášeny 3 výzvy z programového rámce č. 3 SCLLD, Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Informace o věcném pokroku
v realizaci integrované strategie

V průběhu monotorovacího období mohli být po delším přípravném období vyhlášeny také výzvy z programového rámce č. 1, Intergrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Výzev v IROP bylo vyhlášeno 6. Kromě toho byly vyhlášeny 4 výzvy v OPZ, přičemž 3 výzvy byly vyhlášeny podruhé, jedna výzva poprvé.
Celkem tedy bylo v průběhu monitorovacího období vyhlášeno 10 výzev.
Detailní přehled výzev vyhlášených v monitorovacím období, tj. v období od 1.7.2018 do 31.12.2018 - viz sekci Přehled vyhlášených výzev.
Za věcný pokrok lze označit také neméně důležitou součást realizace ISg, a to komunikaci s místními aktéry, bez nichž by nemohl být komunitně vedený místní rozvoj
úspěšně naplňován. Komunikace s aktéry probíhala především individuálně, anebo formou pořádání seminářů pro zájemce o dané téma (animace škol a školských
zařízení; vyhlašování výzev a příjem žádostí o podporu).

Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí

MAS prozatím nerealizovala klíčové intervence. Realizaci klíčových intervencí neplánuje MAS ani do budoucna.
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Popis realizace integrované strategie

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

V rámci ISg nebyla zahájena realizace vzájemně souvisejících integrovaných projektů, synergické efekty mezi projekty tudíž zatím nebyly generovány.

Informace o podaných/ schválených
změnách integrované strategie

Doposud nebyla podána žádost o změnu ISg, změna ISg tudíž nenastala.

Opatření při neplnění uložených
povinností nositelem

MAS prozatím neobdržela od řídících orgánů žádné opatření z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze schválené ISg.
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Přes počáteční potíže související s dlouhými přípravami na vyhlašování výzev jsme mohli vyhlásit výzvy ve všech programových rámcích SCLLD, přesto problémem v
realizaci ISg i nadále zůstává riziko nízkého čerpání finančních prostředků, které souvisí s přísnými pravidly pro žadatele.
Někteří potenciální žadatelé tak ani nemohou podat žádost o podporu, poněvadž nesplňují podmínky výzvy. Ačkoli by tedy v některých opatřeních zájem o podání
žádosti ze strany žadatelů byl, jakmile se žadatel detailněji seznámí s pravidly pro žadatele a příjemce, zjistí, že nejsou způsobilí podat žádost o podporu.
Informace o problémech, které se
Dalším problémem souvisejícím s čerpáním alokovaných finančních prostředků je také to, že i přes snahu MAS o informování potenciálních žadatelů o možnostech
vyskytly v realizaci integrované
dotační podpory není v některých výzvách podána ani jedna žádost o podporu.
strategie v průběhu období, za které je
Popsané problémy mají blízko k dalšímu problému, jež představuje nevyrovnané rozvrstvení žadatelů u jednotlivých výzev a možnost jejich podpory. Do některých
tato zpráva vykazována a přijatá
výzev není podána žádná žádost o podporu, zatímco v jiných výzvách se sejde více žádostí, než je možná vzhledem k alokaci výzvy podpořit, a to i přes to, že projektové
opatření
záměry jsou v území MAS potřebné. Zatímco u některých výzev mají žadatelé zájem realizovat nějaký potřebný projektový záměr, ale jejich žádost o podporu není z
důvodu nedostatečných finančních prostředků doporučena k financování, tak do dalších výzev není podán žádný projekt a finanční prostředky tak zůstanou
nevyčerpány, byť by byly potřebné jinde. ?Problémem? tohoto problému je to, že k přesunu finančních prostředků mezi různými opatřeními programových rámců je
zapotřebí podat žádost o změnu ISg. Tento proces je však administrativně náročný, tudíž je vhodné tuto žádost podat po zvážení, zda jsou změny opravdu potřebné.

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

Potenciální rizika vyplývají především z popsaných problémů v realizaci ISg. V kontextu identifikovaných problémů se jedná o nezájem ze strany žadatelů, s čímž souvisí
nečerpání alokovaných finančních prostředků pro ISg.
Na nezájem ze strany žadatelů má přímou návaznost další potenciální riziko, na které mohou navazovat sankce ze strany řídích orgánů jednotlivých operačních
programů, případně krácení alokace. Tímto rizikem je neplnění stanovených indikátorů v SCLLD.

Popis aktivit vyplývajících z
evaluačního plánu DoP

V průběhu sledovaného období nebyly vykonávány aktivity související s evaluací ISg.

Doplňující informace

Realizace ISg je po vyhlášení výzev ve všech třech programových rámcích SCLLD naplno rozběhnuta. Činnost MAS tak v programovém období 2014-2020 po přípravném
období na realizaci ISg pokračuje směrem k rozvoji regionů a vyrovnávání územních rozdílů.

Sestava vytvořena v MS2014+

DVOMAR5
6

21.1.2019 11:23

Shrnutí pro veřejnost

MAS informuje veřejnost o aktuálních aktivitách na webových stránek MAS, které jsou svou strukturou významnou komunikační platformou. V říjnu 2018 byl vydán
Zpravodaj MAS, v němž přehlednou formou byly veřejnosti představeny aktivity, jež MAS realizuje a které jsou přínosem pro území MAS. Součástí zpravodaje jsou
rovněž články zaměřené na krátké představení projektů, podpořených z MAS.
V souvislosti s vyhlašováním výzev zajišťuje MAS aktivizaci místních aktérů, a to především formou individuálních konzultací a setkání. Vedle individuálního přístupu je
snahou MAS také přispívat k informovanosti pořádáním seminářů pro žadatele, které však nejspíš právě z důvodu individuálního přístupu ke každému zájemci o
podporu nejsou tolik vyhledávány.
Aktivity ve sledovaném období se vyznačovaly vyhlašováním výzev v OPZ a v IROP, přičemž samotnému vyhlášení předcházela jejich příprava. Celkem bylo vyhlášeno 10
výzev, jejichž přehled nabízí pole Přehled vyhlášených výzev.
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Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální principy (priority) jsou průřezové oblasti politik členských států Evropské unie. Tyto státy mají povinnost zajistit nastavení a implementaci ESI fondů v
souladu s těmito průřezovými tématy, které jsou: podpora rovných příležitostí a nediskriminace; podpora rovnosti mezi muži a ženami; udržitelný rozvoj. Horizontální
principy musí být respektovány všemi žadateli o veřejné prostředky.
V rámci realizace SCLLD spočívá první horizontální princip v prevenci jakékoli diskriminace během přípravy, provádění, monitorování a hodnocení operací v
programech spolufinancovaných z fondů ESI - tato prevence je jednou z hlavních zásad SCLLD. Prevence jakékoli diskriminace během přípravy, provádění,
monitorování a hodnocení operací v programech spolufinancovaných z fondů ESI se v rámci SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s. se vztahuje také na oblast genderové
rovnosti.
Princip udržitelného rozvoje naplňuje SCLLD svým zaměřením na hledání řešení pro zlepšování či alespoň zachování současného příznivého stavu životního prostředí v
území působnosti MAS.
V rámci SCLLD budou mít všechna realizovaná opatření neutrální, případně pozitivní vliv.
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Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Podopatření

Program

1

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

2

3-2) Modernizace zemědělské
výroby

Fiche č. 7 Rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců

Fiche č. 7 Rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

3

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření OP Z č. 4 Podpora
sociálních služeb a sociálního
začleňování v rámci komunity

Opatření OP Z č. 4
Podpora sociálních služeb
a sociálního začleňování v
rámci komunity-03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

4

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních
komunikací

Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a
údržba lesních cest

Fiche č. 1 Budování,
rekonstrukce a údržba
lesních cest09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

5

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních
komunikací

Opatření IROP č. 2 Budování a
rekonstrukce cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury

Opatření IROP č. 2
Budování a rekonstrukce
cyklostezek včetně
doprovodné
infrastruktury-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

6

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních
komunikací

Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a
údržba polních cest

Fiche č. 2 Budování,
rekonstrukce a údržba
polních cest09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova
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Investiční priorita

Specifický cíl

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech
Sociální začleňování a boj
s chudobou

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech
Komunitně vedený místní
rozvoj

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

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

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

21.1.2019 11:23

7

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

8

4-4) Zvýšení četnosti a rozsahu
společenských, kulturních a
sportovních akcí

Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS

Fiche č. 8 Projekty
spolupráce MAS09.6.93.19.3.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

9

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 4 Investice do
rozvoje sociálních služeb a
sociálního bydlení

Opatření IROP č. 4
Investice do rozvoje
sociálních služeb a
sociálního bydlení06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech
Komunitně vedený místní
rozvoj

10

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3
Sociální podnikání investice-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

11

3-2) Modernizace zemědělské
výroby

Fiche č. 4 Investice do
zemědělských podniků

Fiche č. 4 Investice do
zemědělských podniků09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

12

2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti
uchazečů

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění
rodinného a pracovního života

Opatření OP Z č. 3 Snazší
sladění rodinného a
pracovního života03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech
Sociální začleňování a boj
s chudobou

13

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních
komunikací

Opatření IROP č. 1 Zvyšování
bezpečnosti dopravy

Opatření IROP č. 1
Zvyšování bezpečnosti
dopravy-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Sestava vytvořena v MS2014+

DVOMAR5
10

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Příprava a provádění
činností spolupráce
místních akčních skupin

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu

21.1.2019 11:23

14

3-1) Rozšíření portfolia
zemědělských a lesnických
činností

Fiche č. 5 Diverzifikace struktury
zemědělské produkce a její
propagace

Fiche č. 5 Diverzifikace
struktury zemědělské
produkce a její
propagace-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

15

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 5 Účelné využití
prostor školských zařízení s
ohledem na kvalitu výuky

Opatření IROP č. 5 Účelné
využití prostor školských
zařízení s ohledem na
kvalitu výuky-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

16

2-3) Zvýšení počtu OSVČ v
regionu

Fiche č. 3 Podpora
nezemědělských podnikatelských
činností

Fiche č. 3 Podpora
nezemědělských
podnikatelských činností09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

17

3-1) Rozšíření portfolia
zemědělských a lesnických
činností

Fiche č. 6 Investice do rozvoje
lesnictví

Fiche č. 6 Investice do
rozvoje lesnictví09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech
Komunitně vedený místní
rozvoj

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

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

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku
Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Celkové způsobilé výdaje
Ve sledovaném
období

2 400 000,00
872 000,00
2 400 000,00
1 388 890,00
3 158 330,00
1 388 890,00
3 800 000,00
575 510,00
4 411 090,00
6 116 650,00
5 420 000,00
1 046 000,00
3 158 330,00
3 125 000,00

Za celé období
realizace

Podpora
Ve sledovaném
období

Plánovaný stav
2 040 000,00
436 000,00
2 340 000,00
1 250 000,00
3 000 420,00
1 250 000,00
3 451 660,00
517 960,00
4 190 550,00
5 810 830,00
2 710 000,00
1 019 850,00
3 000 420,00
1 250 000,00

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Příspěvek Unie
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

2 040 000,00
327 000,00
2 040 000,00
937 500,00
3 000 420,00
937 500,00
3 230 000,00
388 470,00
4 190 550,00
5 810 830,00
2 032 500,00
889 100,00
3 000 420,00
937 500,00

Sestava vytvořena v MS2014+
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15
16
17

8 106 400,00
7 742 860,00
2 500 000,00

7 701 070,00
2 710 000,00
1 250 000,00

7 701 070,00
2 032 500,00
937 500,00

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Národní veřejné zdroje (SR, SF)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
období
0,00
109 000,00
300 000,00
312 500,00
0,00
312 500,00
221 660,00
129 490,00
0,00
0,00
677 500,00
130 750,00
0,00
312 500,00
0,00
677 500,00
312 500,00

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Vlastní zdroje příjemce
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

360 000,00
436 000,00
60 000,00
138 890,00
157 910,00
138 890,00
348 340,00
57 550,00
220 540,00
305 820,00
2 710 000,00
26 150,00
157 910,00
1 875 000,00
405 330,00
5 032 860,00
1 250 000,00

Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)
Plánovaný stav
Ve sledovaném
Za celé období
období
realizace
0,00
0,00
60 000,00
0,00
157 910,00
0,00
63 340,00
0,00
110 270,00
152 910,00
0,00
26 150,00
157 910,00
0,00
385 060,00
0,00
0,00

Financování dle specifických cílů
Číslo řádku
Plánovaný stav

1
2
3
4
5
6
7
8

360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285 000,00
0,00

Národní soukromé zdroje
Ve sledovaném období

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Nezpůsobilé výdaje
Ve sledovaném
období

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

Za celé období
realizace

Plánovaný stav

Soukromé zdroje
Ve sledovaném
období

Za celé období
realizace

0,00
436 000,00
0,00
138 890,00
0,00
138 890,00
0,00
57 550,00

Sestava vytvořena v MS2014+
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

110 270,00
152 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 270,00
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
2 710 000,00
0,00
0,00
1 875 000,00
0,00
5 032 860,00
1 250 000,00

Sestava vytvořena v MS2014+
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Indikátory
Číslo řádku

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD

1

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Opatření
ITI/IPRÚ/CLLD
Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce
a údržba lesních cest

Podopatření

Program

Prioritní osa

Investiční priorita

Specifický cíl

Fiche č. 1 Budování,
rekonstrukce a údržba
lesních cest-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

2

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce
a údržba polních cest

Fiche č. 2 Budování,
rekonstrukce a údržba
polních cest09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

3

3-2) Modernizace zemědělské
výroby

Fiche č. 4 Investice do
zemědělských podniků

Fiche č. 4 Investice do
zemědělských podniků09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

4

3-2) Modernizace zemědělské
výroby

Fiche č. 7 Rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců

Fiche č. 7 Rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

5

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 4 Investice do
rozvoje sociálních služeb a
sociálního bydlení

Opatření IROP č. 4
Investice do rozvoje
sociálních služeb a
sociálního bydlení06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Komunitně vedený místní
rozvoj

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

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

6

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 4 Investice do
rozvoje sociálních služeb a
sociálního bydlení

Opatření IROP č. 4
Investice do rozvoje
sociálních služeb a
sociálního bydlení06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Sestava vytvořena v MS2014+
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7

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 4 Investice do
rozvoje sociálních služeb a
sociálního bydlení

Opatření IROP č. 4
Investice do rozvoje
sociálních služeb a
sociálního bydlení06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

8

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 4 Investice do
rozvoje sociálních služeb a
sociálního bydlení

Opatření IROP č. 4
Investice do rozvoje
sociálních služeb a
sociálního bydlení06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

9

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření OP Z č. 4 Podpora
sociálních služeb a sociálního
začleňování v rámci komunity

Opatření OP Z č. 4
Podpora sociálních služeb
a sociálního začleňování v
rámci komunity-03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

10

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření OP Z č. 4 Podpora
sociálních služeb a sociálního
začleňování v rámci komunity

Opatření OP Z č. 4
Podpora sociálních služeb
a sociálního začleňování v
rámci komunity-03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

11

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 5 Účelné využití
prostor školských zařízení s
ohledem na kvalitu výuky

Opatření IROP č. 5 Účelné
využití prostor školských
zařízení s ohledem na
kvalitu výuky-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

12

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 5 Účelné využití
prostor školských zařízení s
ohledem na kvalitu výuky

Opatření IROP č. 5 Účelné
využití prostor školských
zařízení s ohledem na
kvalitu výuky-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Sestava vytvořena v MS2014+
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Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu

21.1.2019 11:23

13

4-4) Zvýšení četnosti a rozsahu
společenských, kulturních a
sportovních akcí

Fiche č. 8 Projekty spolupráce
MAS

Fiche č. 8 Projekty
spolupráce MAS09.6.93.19.3.1

Program rozvoje venkova

14

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Opatření IROP č. 1 Zvyšování
bezpečnosti dopravy

Opatření IROP č. 1
Zvyšování bezpečnosti
dopravy-06.4.59.4.1

15

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Opatření IROP č. 2 Budování a
rekonstrukce cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury

16

2-1) Vznik nových pracovních
míst

17

18

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Příprava a provádění
činností spolupráce
místních akčních skupin

Integrovaný regionální
operační program

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření IROP č. 2
Budování a rekonstrukce
cyklostezek včetně
doprovodné
infrastruktury-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

Sestava vytvořena v MS2014+

DVOMAR5
16

21.1.2019 11:23
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

20

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

21

2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti
uchazečů

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění
rodinného a pracovního života

Opatření OP Z č. 3 Snazší
sladění rodinného a
pracovního života03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

22

2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti
uchazečů

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění
rodinného a pracovního života

Opatření OP Z č. 3 Snazší
sladění rodinného a
pracovního života03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

23

2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti
uchazečů

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění
rodinného a pracovního života

Opatření OP Z č. 3 Snazší
sladění rodinného a
pracovního života03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

24

2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti
uchazečů

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění
rodinného a pracovního života

Opatření OP Z č. 3 Snazší
sladění rodinného a
pracovního života03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

25

2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti
uchazečů

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění
rodinného a pracovního života

Opatření OP Z č. 3 Snazší
sladění rodinného a
pracovního života03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Sestava vytvořena v MS2014+

DVOMAR5
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Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

21.1.2019 11:23
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2-3) Zvýšení počtu OSVČ v
regionu

Fiche č. 3 Podpora
nezemědělských podnikatelských
činností

Fiche č. 3 Podpora
nezemědělských
podnikatelských činností09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

27

3-1) Rozšíření portfolia
zemědělských a lesnických
činností

Fiche č. 5 Diverzifikace struktury
zemědělské produkce a její
propagace

Fiche č. 5 Diverzifikace
struktury zemědělské
produkce a její propagace09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

28

3-1) Rozšíření portfolia
zemědělských a lesnických
činností

Fiche č. 5 Diverzifikace struktury
zemědělské produkce a její
propagace

Fiche č. 5 Diverzifikace
struktury zemědělské
produkce a její propagace09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

29

3-1) Rozšíření portfolia
zemědělských a lesnických
činností

Fiche č. 6 Investice do rozvoje
lesnictví

Fiche č. 6 Investice do
rozvoje lesnictví09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

30

3-1) Rozšíření portfolia
zemědělských a lesnických
činností

Fiche č. 6 Investice do rozvoje
lesnictví

Fiche č. 6 Investice do
rozvoje lesnictví09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

31

3-2) Modernizace zemědělské
výroby

Fiche č. 4 Investice do
zemědělských podniků

Fiche č. 4 Investice do
zemědělských podniků09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

32

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření OP Z č. 4 Podpora
sociálních služeb a sociálního
začleňování v rámci komunity

Opatření OP Z č. 4
Podpora sociálních služeb
a sociálního začleňování v
rámci komunity-03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sestava vytvořena v MS2014+

DVOMAR5
18

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Sociální začleňování a boj
s chudobou

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

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

21.1.2019 11:23
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

34

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

35

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Opatření IROP č. 2 Budování a
rekonstrukce cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury

Opatření IROP č. 2
Budování a rekonstrukce
cyklostezek včetně
doprovodné
infrastruktury-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

36

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Opatření IROP č. 2 Budování a
rekonstrukce cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury

Opatření IROP č. 2
Budování a rekonstrukce
cyklostezek včetně
doprovodné
infrastruktury-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje
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1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Opatření IROP č. 2 Budování a
rekonstrukce cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury

Opatření IROP č. 2
Budování a rekonstrukce
cyklostezek včetně
doprovodné
infrastruktury-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

38

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Sestava vytvořena v MS2014+

DVOMAR5
19

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

21.1.2019 11:23
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4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 4 Investice do
rozvoje sociálních služeb a
sociálního bydlení

Opatření IROP č. 4
Investice do rozvoje
sociálních služeb a
sociálního bydlení06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice

Opatření OP Z č. 1 Sociální
podnikání - neinvestice03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

42

2-3) Zvýšení počtu OSVČ v
regionu

Fiche č. 3 Podpora
nezemědělských podnikatelských
činností

Fiche č. 3 Podpora
nezemědělských
podnikatelských činností09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

43

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce
a údržba lesních cest

Fiche č. 1 Budování,
rekonstrukce a údržba
lesních cest-09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

44

3-2) Modernizace zemědělské
výroby

Fiche č. 7 Rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců

Fiche č. 7 Rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců09.6.93.19.2.1

Program rozvoje venkova

45

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Podpora sociálního
začleňování, snižování
chudoby a
hospodářského rozvoje
ve venkovských
oblastech
Komunitně vedený místní
rozvoj

Sestava vytvořena v MS2014+

DVOMAR5
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Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech

Podpora provádění
operací v rámci
komunitně vedeného
místního rozvoje

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

21.1.2019 11:23
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice

Opatření IROP č. 3 Sociální
podnikání - investice06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

47

2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

Sestava vytvořena v MS2014+
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Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

21.1.2019 11:23
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2-1) Vznik nových pracovních
míst

Opatření OP Z č. 2 Podpora
vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů

Opatření OP Z č. 2
Podpora vzniku
pracovních míst a
zaměstnatelnosti
uchazečů -03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

54

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření OP Z č. 4 Podpora
sociálních služeb a sociálního
začleňování v rámci komunity

Opatření OP Z č. 4
Podpora sociálních služeb
a sociálního začleňování v
rámci komunity-03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje
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4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření OP Z č. 4 Podpora
sociálních služeb a sociálního
začleňování v rámci komunity

Opatření OP Z č. 4
Podpora sociálních služeb
a sociálního začleňování v
rámci komunity-03.2.65.1

Operační program
Zaměstnanost

Sociální začleňování a boj
s chudobou

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje

56

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 5 Účelné využití
prostor školských zařízení s
ohledem na kvalitu výuky

Opatření IROP č. 5 Účelné
využití prostor školských
zařízení s ohledem na
kvalitu výuky-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje
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4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 5 Účelné využití
prostor školských zařízení s
ohledem na kvalitu výuky

Opatření IROP č. 5 Účelné
využití prostor školských
zařízení s ohledem na
kvalitu výuky-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje
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4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 5 Účelné využití
prostor školských zařízení s
ohledem na kvalitu výuky

Opatření IROP č. 5 Účelné
využití prostor školských
zařízení s ohledem na
kvalitu výuky-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje
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Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení
problémů
nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu
Posílení komunitně
vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve
venkovských oblastech a
aktivizace místního
potenciálu

21.1.2019 11:23

59

4-1) Zlepšení kvality a
dostupnosti služeb

Opatření IROP č. 4 Investice do
rozvoje sociálních služeb a
sociálního bydlení

Opatření IROP č. 4
Investice do rozvoje
sociálních služeb a
sociálního bydlení06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

60

1-1) Zlepšení kvality a
bezpečnosti silničních komunikací

Opatření IROP č. 1 Zvyšování
bezpečnosti dopravy

Opatření IROP č. 1
Zvyšování bezpečnosti
dopravy-06.4.59.4.1

Integrovaný regionální
operační program

Komunitně vedený místní
rozvoj

Provádění investic v rámci
komunitně vedených
strategií místního rozvoje

Číslo řádku

1
2

Kód indikátoru
94302
93701

3

94800

4

93701

5

55402

6

55301

7

55320

8
9
10

55310
67010
67315

11

50020

12

50030

13

92501

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

Indikátory
Název indikátoru
Celková délka lesních cest
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Počet poskytovaných druhů sociálních
služeb
Počet podpořených bytů pro sociální
bydlení
Průměrný počet osob využívající sociální
bydlení
Nárůst kapacity sociálních bytů
Využívání podpořených služeb
Bývalí účastníci projektů v oblasti
sociálních služeb, u nichž služba naplnila
svůj účel
Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení
Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém
Celkové veřejné výdaje (O.1)

Výchozí hodnota
0,00
0,00

Datum výchozí hodnoty
31. 12. 2013 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

Cílová hodnota
2,00
2,00

Datum cílové hodnoty
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

Závazek
0,00
0,00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

1,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

8,40

31. 12. 2013 0:00:00

11,20

31. 12. 2023 0:00:00

12,00
0,00
0,00

31. 12. 2013 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00

16,00
24,00
20,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

77,30

31. 12. 2013 0:00:00

90,50

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

5,40

31. 12. 2013 0:00:00

5,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

19 150,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00
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14

75120

15
16

76310
10400

17

10411

18

10213

19

10211

20

50105

21

50001

22

50100

23
24

60000
50110

25

50120

26

94800

27

93701

28

94800

29

93701

30

94800

31

93701

32

67310

33

10300

Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším
vzděláním
Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře
Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují i po ukončení
podpory
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
flexibilní formy práce
Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených zařízení péče o děti
předškolního věku
Celkový počet účastníků
Počet osob využívajících zařízení péče o
děti předškolního věku
Počet osob využívající zařízení péče o
děti do 3 let
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
(R.24/T.23)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel
Soukromé investice odpovídající veřejné
podpoře podniků (granty)

30,00

31. 12. 2011 0:00:00

35,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

7,00
0,00

31. 12. 2011 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

10,00
16,60

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00

28,50

31. 12. 2012 0:00:00

22,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

1,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

1,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

10,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00

12,00
8,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

0,40

31. 12. 2023 0:00:00

1,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

7,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

0,40

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

5,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

0,20

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

12,00

31. 12. 2023 0:00:00

3,00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

22,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

11 121,00

31. 12. 2023 0:00:00
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34

10105

35

76100

36

76200

37
38

76401
10403

39
40
41
42

67510
60000
60000
93701

43

93701

44

93102

45
46
47

10000
10102
62900

48

63100

49

63200

50

50130

51

62600

52

62700

53

62800

54
55
56

60000
67001
50000

Počet nových podniků, které dostávají
podporu
Délka nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras
Délka rekonstruovaných cyklostezek a
cyklotras
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny
Kapacita služeb a sociální práce
Celkový počet účastníků
Celkový počet účastníků
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců (O.4)
Počet podpořených kooperačních
činností (jiných než EIP) (O.17)
Počet podniků pobírajících podporu
Počet podniků pobírajících granty
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní
6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6
měsíců po ukončení své účasti včetně
OSVČ**
Počet osob pracujících v rámci
flexibilních forem práce
účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své
účasti, včetně OSVČ
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**
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb
Počet podpořených vzdělávacích zařízení

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

1,80

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,10

31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

12,00
5,60

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

272,00
0,00
0,00
0,00

31. 12. 2013 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

285,00
3,00
45,00
15,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

2,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

1,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
31. 12. 2013 0:00:00

3,00
3,00
5,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

3,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

2,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

4,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

5,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

5,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

5,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00
0,00
0,00

1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00
1. 1. 2014 0:00:00

24,00
12,00
6,00

31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
31. 12. 2023 0:00:00
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57

50001

58

50120

59

55401

60

75001

Číslo řádku

Datum závazku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet osob využívající zařízení péče o
děti do 3 let
Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

100,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

31. 12. 2013 0:00:00

10,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2023 0:00:00

0,00

1. 1. 2014 0:00:00

3,00

31. 12. 2023 0:00:00

Indikátory

30. 6. 2018 0:00:00

30. 6. 2018 0:00:00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

Dosažená hodnota (ve
sledovaném období)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
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

Datum dosažené hodnoty
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

Dosazená hodnota (za
celé období realizace IN)
0,00
0,00
0,00
0,00

31. 12. 2016 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00
31. 12. 2016 0:00:00

84,10
6,80
0,00
31,00
7,00

31. 12. 2016 0:00:00

22,20

30. 6. 2018 0:00:00

0,00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

0,00
0,00
0,00
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Procento plnění
indikátoru

Typ indikátoru

Měrná jednotka

Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výstup
Výsledek

km
Podniky
FTE
Podniky
Služby
Bytové jednotky
Osoby/rok
Lůžka
Osoby
Osoby
%
%
EUR
%
%
FTE
%
Organizace
Organizace
Podniky
Osoby
Zařízení
Osoby
Osoby
Osoby
FTE
Podniky
FTE

21.1.2019 11:23

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
31. 12. 2018 0:00:00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

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

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

0,00
0,00
0,00

31. 12. 2018 0:00:00

0,00

30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00
30. 6. 2018 0:00:00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Výstup
Výsledek
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výstup
Výsledek
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Přiložené dokumenty
Číslo
řádku

Pořadí

Název dokumentu

Příloha

Doložený soubor

1

1

Čestné prohlášení o
pravdivosti údajů

2

2

Přehled finančního
plánu a indikátorů-PRV

https://msiu ANO
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y1NTc1ODI
wNDtQcmls
b2hhRE1TO0
ZhbHNl
https://msiu ANO
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
Y1NTc2MjY5
MTtQcmlsb2
hhRE1TO0Zh
bHNl

Druh dokumentu

Typ dokumentu

Osoba, která
soubor zadala do
MS2014+

Datum vložení

Verze
dokumentu

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

DVOMAR5

21. 1. 2019
8:17:22

1

Přílohy zprávy o
plnění
integrované
strategie

Implementačn
í / realizační 1

DVOMAR5

21. 1. 2019
8:25:29
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