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Oznámení o změně v IPRM č. 17
Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Reg.číslo: 2.1/2009/03

Nositel IPRM:

Statutární město Olomouc 

Se sídlem v:

Horní náměstí-radnice, Olomouc

Smlouva č.:

Oblast podpory:  

2.1 Rozvoj regionálních center

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

1. Změna alokací jednotlivých aktivit IPRM – vzhledem k odstoupení od projektů a 
poskytnutí částky 42,5 mil. Kč došlo u aktivit 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 a 2.1.1 k snížení alokace o  
celkově tuto částku.  Viz příloha č. 1.

2. Změna finančního plánu IPRM a celkového finančního objemu IPRM – v návaznosti 
na změnu alokací jednotlivých aktivit IPRM je provedena změna finančního plánu IPRM.
Upraven je také předpokládaný celkový finanční objem IPRM. Viz příloha č. 2.

3. Změna monitorovacích indikátorů IPRM – v návaznosti na odstoupení od projektů  a 
poskytnutí alokace ÚRR jsou upraveny monitorovací indikátory pro tyto aktivity 1.1.1, 1.2.1, 
1.2.2 a 2.1.1. To se promítá do monitorovacích indikátorů pro specifický cíl č. 1 a 2 IPRM. 
Viz příloha č. 3.

4. Změna harmonogramu IPRM – V souvislosti s předložením žádostí o zařazení projektů 
do IPRM je nutné prodloužit harmonogram do 31.12.2015 i u projektů realizovaných z jiných 
operačních programů.

Viz příloha č.4

5. Zařazení projektů nových projektů do TOP

V červenci UPOl, podávala další 2 projekty, u kterých bylo schváleno v RMO a po té 
vystaveno potvrzení o zařazení do IPRM.

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): 

Ad 1. Alokace aktivit 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 a 2.1.1 IPRM byla snížena o alokaci finančních 
prostředků, která byla určena na projekty od, kterých město odstoupilo a dalo tuto alokaci 
k dispozici pro využití mimo IPRM. Z tohoto důvodu je nutné provést podstatná změna 
alokace a snížit alokace aktivit IPRM o částky jednotlivých projektů a snížit celkový objem a 
finanční plán IPRM. V rámci změny alokací jednotlivých aktivit IPRM byl použit směnný kurz 
27,048 Kč/€.

Konkrétně je odváděno:
 z aktivity 1.1.1 – 445 117 € 
 z aktivity 1.2.1 – 237 067 €
 z aktivity 1.2.2 – 160 339 €
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 z aktivity 2.1.1 – 729 283 €

Změna alokací jednotlivých aktivit IPRM je provedena z následujících důvodů:

V aktivitě 1.1.1 IPRM bylo odstoupeno od projektů Stará Víska předpokládaná částka dotace 
8 599 830,89 Kč a projektu Navýšení parkovacích míst Tererovo náměstí předpokládaná 
částka dotace byla 3 439 698,23 Kč. Za oba tyto projekty byla tedy alokace aktivity snížena o
12 039 529 Kč tj.445 117 €.

V aktivitě 1.2.1 bylo odstoupeno od projektů ZŠ Mozartova – hřiště předpokládaná částka 
dotace 6 412 175,6 Kč a projektu ZŠ Řezníčkova –hřiště, který byl znovu předložen do výzvy 
č.57/2014 ROP Střední Morava a je realizován. Alokace této aktivity byla snížena o 
6 412 175 Kč tj. 237 067 € .

V aktivitě 1.2.2 bylo odstoupeno od projektu Freestyle park předpokládaná částka dotace 
4 336 851 Kč. Alokace této aktivity se snížila o 4 336 851 Kč tj. 160 339 €.

V aktivitě 2.1.1 bylo odstoupeno od projektu Hálkova přístavba učeben předpokládaná 
částka dotace 19 725 642,92 Kč. Alokace této aktivity se snížila o 19 725 642,92 Kč tj. 
729 283 €.

Alokaci aktivit před změnou a po změně uvádí následující tabulka

Aktivita Alokace dle změny č.14 Snížení alokace Alokace dle změny č.17

1.1.1 Revitalizace veřejných 
prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací

5 344 390 445 117 4 899 273

1.2.1 Modernizace a 
zpřístupnění sportovišť 
základních škol

2 004 306 237 067 1 767 239

1.2.2 Vybudování in-line 
stezek a freestylových 
areálů

622 636 160 339 462 297

2.1.1 Modernizace a 
rozšiřování kapacit 
vzdělávací infrastruktury ZŠ 
a MŠ

3 252 852 729 283 2 523 569

Ad.2. Alokace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc vyplývající ze smlouvy ( dodatku 
č. 7) je 11 632 078 € odstoupením od projektů a poskytnutím alokace se snížila o 1 571 806 €
(uvolnili jsme částku 42 514 198,64  Kč při kurzu 27,048 Kč/€ ( aktuální kurz září 2015) na 10 060 272 
€. Viz. Příloha č.2

Ad.3. Město odstoupilo v roce 2013 od realizace projektů Mošnerova- rekonstrukce komunikace, 
Nerudova – rekonstrukce komunikace, Křivá ulice náměstíčko a ZŠ Demlova hřiště, fin.prostředky na
tyto akce byly použity na projekty v dalších výzvách, ale nebyly upraveny indikátory. Řídící orgán povolil 
změnu MI u těchto akcí, pokud od nich bylo ustoupeno z objektivních důvodů, tyto lze popsat pouze u 
projektu Mošnerova – rekonstrukce komunikace, kde došlo k táhlým sporům s majitelem pozemku, 
který se nakonec dostal do exekuce, proto musela být u projektu ukončena realizace. U projektu ZŠ 
Demlova – rekonstrukce hřiště, byla žádost podána na základě studie a po vypracování projektové 
dokumentace stoupla cena realizace projektu dvojnásobně. Vzhledem k již blížícímu se ukončení 
realizace IPRM ( původně 30.6.2015) nebylo možné projekt přepracovat, či připravit a zrealizovat jiné 
projekty. 

Vzhledem k odstoupení města  od projektů a snížení alokace o částky na tyto projekty, došlo také ke 
snížení MI  na tyto projekty: 
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Stará Víska

Navýšení parkovacích míst Tererovo náměstí

Freestylepark Olomouc

ZŠ Mozartova – hřiště

ZŠ Hálkova – přístavba učeben

V přiložené tabulce jsou rozepsány změny monitorovacích indikátorů podle jednotlivých aktivit, spolu 
s projekty. Tzn. jak nerealizace toho, kterého projektu způsobila snížení indikátoru.

Specifický 

cíl

Aktivita Monitorovací 

Indikátor název

číslo 
MI

Jednotky Původní 

hodnota

vyplývající ze 

smlouvy

Opravená 

cílová 

hodnota

po změně č. 17

Snížení 
indikátoru

1 1.1.1 Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
(zvyšující atraktivitu) -
vybraných měst

92 počet 12 9 -3

1 1.1.1 Stará Víska 92 počet 1 0 -1

1 1.1.1 Navýšení park. míst 
Tererovo náměstí

92 počet 1 0 -1

1 1.1.1 Mošnerova – rekonstrukce 
komunikace

92 počet 1 0 -1

1 1.1.1 Délka nových a 
rekonstruovaných 
místních komunikací 
celkem

4 km 1,5 0,94 - 0,56

1 1.1.1 Stará Víska 4 km 0,3 0 -0,3

1 1.1.1 Mošnerova – rekonstrukce 
komunikace

4 km 0,26 0 -0,26

1 1.1.1 Plocha regenerovaného 
a revitalizovaného území 
celkem

33 ha 2,5 2,24 -0,26

1 1.1.1 Navýšení park.míst 
Tererovo náměstí

33 ha 0,26 0 -0,26

1 1.1.1 Počet uživatelů majících 
prospěch z 
regenerovaných a 
revitalizovaných území

134 počet

8 000 000 6303519 -1696 481

1 1.1.1 Stará Víska 134 počet 364 291 0 - 364 291

1 1.1.1 Navýšení park. Míst 
Tererovo náměstí

134 počet
310 380 0 - 310 380

1 1.1.1 Mošnerova – rekonstrukce 
komunikace

134 počet
1 021 810 0 - 1 021 810

1 1.2.1 Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
(zvyšující atraktivitu) –
vybraných měst

92 počet 8 6 - 2

1 1.2.1 ZŠ Mozartova – hřiště 92 počet 1 0 -1

1 1.2.1 ZŠ Demlova- rekonstrukce 92 počet 1 0 -1
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hřiště

1 1.2.1 Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů zájmové a 
volnočasové povahy 
(města)

46 m2
25 000 18 383 - 6 617

1 1.2.1 ZŠ Mozartova – hřiště 46 m2
1 457 0 - 1 457

1 1.2.1 ZŠ Demlova- rekonstrukce 
hřiště

46 m2
5 160 0 - 5 160

1 1.2.1 Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a 
nových objektů zájmové 
a volnočasové povahy –
ve městech

121 počet 8 6 - 2

1 1.2.1 ZŠ Mozartova – hřiště 121 počet 1 0 - 1

1 1.2.1 ZŠ Demlova- rekonstrukce 
hřiště

121 počet 1 0 -1

1 1.2.1 Počet uživatelů majících 
prospěch z podpořených 
kulturních a 
volnočasových zařízení

128 počet

52 000 35 272 - 16 728

1 1.2.1 ZŠ Mozartova – hřiště 128 počet 7890 0 - 7890

1 1.2.1 ZŠ Demlova- rekonstrukce 
hřiště

128 počet 8 838 0 -8 838

1 1.2.2 Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
(zvyšující atraktivitu) –
vybraných měst

92 počet 2 1 -1

1 1.2.2 Freestylepark Olomouc 92 počet 1 0 - 1

1 1.2.2 Počet uživatelů majících 
prospěch z podpořených 
kulturních a 
volnočasových zařízení

128 počet

1 000 599 - 401

1 1.2.2 Freestylepark Olomouc 128 počet 401 0 - 401

1 1.2.2 Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a 
nových objektů zájmové 
a volnočasové povahy –
ve městech

121 počet

2 1 - 1

1 1.2.2 Freestylepark Olomouc 121 počet 1 0 -1

Dohromady SC 1 Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
(zvyšující atraktivitu) -
vybraných měst

92 počet 23 17 -6

Stará Víska 92 počet 1 0 -1

Navýšení park. míst 
Tererovo náměstí

92 počet 1 0 -1

ZŠ Mozartova - hřiště 92 počet 1 0 - 1

Freestylepark Olomouc 92 počet 1 0 -1

ZŠ Demlova- rekonstrukce 
hřiště

92 počet 1 0 -1

Mošnerova – rekonstrukce 
komunikace

92 počet 1 0 -1

Dohromady SC 1 Délka nových a 
rekonstruovaných 
místních komunikací 

4 km 1,5 0,94 - 0,56
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celkem

Stará Víska 4 km 0,3 0 -0,3

Mošnerova – rekonstrukce 
komunikace

4 km 0,26 0 -0,26

Dohromady SC 1 Plocha regenerovaného 
a revitalizovaného území 
celkem

33 ha 2,8 2,54 -0,26

Navýšení park.míst 
Tererovo náměstí

33 ha 0,26 0 -0,26

Dohromady SC 1 Počet uživatelů majících 
prospěch z 
regenerovaných a 
revitalizovaných území

134 počet

8 000 000 6 303 519 - 1 696 481

Stará Víska 134 počet 364 291 0 - 364 291

Navýšení park. míst 
Tererovo náměstí

134 počet
310 380 0 - 310 380

Mošnerova – rekonstrukce 
komunikace

134 počet
1 021 810 0 - 1 021 810

Dohromady SC 1 Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných
objektů zájmové a 
volnočasové povahy 
(města)

46 m2 36 000 29 383 - 6 617

ZŠ Mozartova - hřiště 46 m2 1457 0 - 1457

ZŠ Demlova- rekonstrukce 
hřiště

46 m2 5 160 0 - 5 160

Dohromady SC 1 Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a 
nových objektů zájmové
a volnočasové povahy -
ve městech

121 počet 11 8 - 3

ZŠ Mozartova - hřiště 121 počet 1 0 - 1

ZŠ Demlova- rekonstrukce 
hřiště

121 počet 1 0 -1

Freestylepark Olomouc 121 počet 1 0 -1

Dohromady SC 1 Počet uživatelů majících 
prospěch z podpořených
kulturních a 
volnočasových zařízení

128 počet

78 000 60 871 -17 129

ZŠ Mozartova - hřiště 128 počet 7890 0 - 7890

Freestylepark Olomouc 128 počet 401 0 - 401

ZŠ Demlova- rekonstrukce 
hřiště

128 počet 8 838 0 - 8 838

2 2.1.1 Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
(zvyšující atraktivitu) -
vybraných měst

92 počet 11 10 -1

2.1.1 Hálkova – přístavba 
učeben

92 počet
1 0 -1
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2.1.1 Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a 
nových objektů pro 
vzdělávání - ve městech

117 počet

11 10 -1

2.1.1 Hálkova – přístavba 
učeben

117 počet
1 0 -1

2.1.1 Počet uživatelů majících 
prospěch z podpořených 
vzdělávacích zařízení

130 počet
1200 664 -536

2.1.1 Hálkova – přístavba 
učeben

130 počet
536 0 -536

Dohromady

SC  2

Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
(zvyšující atraktivitu) -
vybraných měst

92 počet 11 10 -1

Hálkova – přístavba 
učeben

92 počet
1 0 -1

Dohromady

SC  2

Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a 
nových objektů pro 
vzdělávání - ve městech

117 počet

11 10 -1

Hálkova – přístavba 
učeben

117 počet
1 0 -1

Dohromady

SC  2

Počet uživatelů majících 
prospěch z podpořených 
vzdělávacích zařízení

130 počet
1200 664 -536

Hálkova – přístavba 
učeben

130 počet
536 0 -536

Ad.4.

Na základě  materiálu, který byl schválen v RMO 22.09.2014 a po té předložen na Výboru Regionální 
rady dne 7.11.2014, byl schválen dodatek č.6 ke smlouvě o realizaci IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc. Předmětem dodatku bylo prodloužení harmonogramu realizace IPRM do 
31.12.2015 a to pouze u aktivit financovaných z ROP SM. 

V červnu 2015 požádala Univerzita Palackého o zařazení projektů „Rozvoj výzkumných kapacit 
regionálního centra pokročilých technologií a materiálů“ a „Rozvoj technologického vybavení ústavu 
molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci“ do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná 
Olomouc, aby bylo možné tyto projekty do IPRM zařadit je nutné prodloužit harmonogram realizace do 
31.12.2015 i u aktivit financovaných z jiných operačních programů. 

Harmonogram viz příloha č.4

Ad.5. Na jednání RMO 16.6. 2015 bylo schváleno zařazení projektů „Rozvoj výzkumných kapacit 
regionálního centra pokročilých technologií a materiálů“ a „Rozvoj technologického vybavení ústavu 
molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci“ do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná 
Olomouc.  Projekty jsou v souladu s aktivitou 3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a 
inovace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc a jejich zařazením je v IPRM 
celkem 609 projektů. Podrobný seznam projektů bude opět součástí Roční monitorovací 
zprávy za rok 2015.

Výše uvedené změny IPRM byly schváleny na jednání Řídícího výboru IPRM dne 18.9.2015
a Rady města Olomouce dne 22.9.2015
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Seznam přiložených dokumentů:

Příloha č. 1 – Změna alokací jednotlivých aktivit IPRM 

Příloha č. 2 – Změna finančního plánu IPRM a celkového finančního objemu IPRM

Příloha č. 3 – Změna monitorovacích indikátorů IPRM

Příloha č. 4 – Změna harmonogramu IPRM

Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

RNDr. Ladislav Šnevajs

Datum doručení na ŘO 
ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):



Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č. 17
Příloha č. 1 - změna alokací jednotlivých aktivit IPRM

1

Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací
Změnová verze
Předpokládané zdroje financování v % v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
15

864  577
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85

4 899 273

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 5 763 850

Celkové předpokládané výdaje 5 763 850

Čistopis
Předpokládané zdroje financování v % v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
15

864  577
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85

4 899 273

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 5 763 850

Celkové předpokládané výdaje 5 763 850

Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol
Změnová verze
Předpokládané zdroje financování v % v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
15

311 865
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85

1 767 239

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 2 079 104

Celkové předpokládané výdaje 2 079 104

Čistopis
Předpokládané zdroje financování v % v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
15

311 865

                                               

Odstraněno: 943 

Odstraněno: 128

Odstraněno: 5 344 

Odstraněno: 390

Odstraněno: 6 287 

Odstraněno: 518

Odstraněno: 6 287 

Odstraněno: 518

Odstraněno: 353 

Odstraněno: 701

Odstraněno: 2 004 

Odstraněno: 306

Odstraněno: 2 358 

Odstraněno: 007

Odstraněno: 2 358 

Odstraněno: 007



Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č. 17
Příloha č. 1 - změna alokací jednotlivých aktivit IPRM

2

Rozpočet hrazený partnery v IPRM

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85

1 767 239

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 2 079 104

Celkové předpokládané výdaje 2 079 104

Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů
Změnová verze
Předpokládané zdroje financování v % v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
15

81 582
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85

462 297

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 543 879

Celkové předpokládané výdaje 543 879

Čistopis
Předpokládané zdroje financování v % v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
15

81 582
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85

462 297

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 543 879

Celkové předpokládané výdaje 543 879

Aktivita 1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity
Beze změny

Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ
Změnová verze
Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15%

                                               

Odstraněno: 109 

Odstraněno: 876

Odstraněno: 622 

Odstraněno: 636

Odstraněno: 732 

Odstraněno: 513

Odstraněno: 732 

Odstraněno: 513

Odstraněno: 574 

Odstraněno: 032
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445 336
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85%

2 523 569

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 2 968 905

Celkové předpokládané výdaje 2 968 905

Čistopis
Předpokládané zdroje financování v % v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
15%

445 336
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem
85%

2 523 569

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 2 968 905

Celkové předpokládané výdaje 2 968 905

                                               

Odstraněno: 3 252 

Odstraněno: 852

Odstraněno: 3 826 

Odstraněno: 884

Odstraněno: 3 826 

Odstraněno: 884
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1.5  Předpokládaný celkový finanční objem IPRM

Změnová verze

IPRM - celkové výdaje v EUR 14 968 052

IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR 12 375 473

EUR (kurz): 27,048

Čistopis

IPRM - celkové výdaje v EUR 14 968 052

IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR 12 375 473

EUR (kurz): 27,048

5.1  Zdroje financování IPRM
Změnová verze
Zdroje v EUR

Zdroj financování Částka (v EUR) %
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční 
prostředky státního rozpočtu) 10 060 272 81.29
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, 
jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) 2 315 201 18,71

Zdroje IPRM celkem
12 375 473

100

Zdroje v Kč 
Zdroj financování Částka (v Kč) %

Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční 
prostředky státního rozpočtu) 272 110 237 81,29
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, 
jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) 62 621 556 18,71

Zdroje IPRM celkem
334 731 793

100

Procentní rozdělení v rámci jednotlivých opatření IPRM (v EUR)

Aktivita
Celkem

(v EUR)

Nejvýše 
možná 
dotace

Podíl z ROP 
2.1 celkem

1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství 
a rekonstrukce městských komunikací 5,76 mil. 4,90 mil. 50 %

1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť 
základních škol 1,78 mil. 1,51 mil.. 15,41 %

1.2.2 Vybudování in-line stezek včetně zázemí
0,54 mil. 0,46 mil. 4,69 %

1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro 
volnočasové aktivity

1,02 mil. 0,41 mil.
4,18 %

2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit 
vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ 2,97 mil. 2,52 mil. 25,72 %

2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání 215,02 mil. 215,02 mil. NR

Odstraněno: 16 817 136

Odstraněno: 14 224 

Odstraněno: 657

Odstraněno: 11 632 

Odstraněno: 078

Odstraněno: 81,77

Odstraněno: 2

Odstraněno: 562

Odstraněno: 579

Odstraněno: 18,23

Odstraněno: 14 224 

Odstraněno: 657

Odstraněno: 314 624 

Odstraněno: 445

Odstraněno: 81,77

Odstraněno: 69 312 

Odstraněno: 636

Odstraněno: 18,23

Odstraněno: 384 748 

Odstraněno: 522

Odstraněno: 6,29 mil.

Odstraněno: 5,34 mil.

Odstraněno: 45,95 %

Odstraněno: 2,36 mil.

Odstraněno: 2,00 mil

Odstraněno: 17,23 %

Odstraněno: 0,73 mil.

Odstraněno: 0,62 mil.

Odstraněno: 5,35 %

Odstraněno: 3,51 %

Odstraněno: 3,83 mil.

Odstraněno: 3,25 mil.

Odstraněno: 27,96 %
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3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj 
a inovace 240,43 mil. 240,43 mil. NR

3.1.2 Rozšíření nabídky výukových programů pro 
rozvoj výzkumu, vývoje a inovací 152,55 mil. 152,55 mil. NR

Čistopis

Zdroje v EUR

Zdroj financování Částka (v EUR) %
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční 
prostředky státního rozpočtu)

10 060 272 81,29

Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, 
jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)

2 315 201 18,71

Zdroje IPRM celkem 12 375 473 100

Zdroje v Kč 

Zdroj financování Částka (v Kč) %
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční 
prostředky státního rozpočtu) 272 110 237 81,29
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, 
jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) 62 621 556 18,71

Zdroje IPRM celkem
334 731 793

100

Procentní rozdělení v rámci jednotlivých opatření IPRM (v EUR)

Aktivita
Celkem

(v EUR)

Nejvýše 
možná 
dotace

Podíl z ROP 
2.1 celkem

1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství 
a rekonstrukce městských komunikací 5,76 mil. 4,90 mil. 50 %

1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť 
základních škol 1,78 mil. 1,51 mil.. 15,41 %

1.2.2 Vybudování in-line stezek včetně zázemí
0,54 mil. 0,46 mil. 4,69 %

1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro 
volnočasové aktivity

1,02 mil. 0,41 mil.
4,18 %

2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit 
vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ 2,97 mil. 2,52 mil. 25,72 %

2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání 215,02 mil. 215,02 mil. NR

3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj 
a inovace 240,43 mil. 240,43 mil. NR

3.1.2 Rozšíření nabídky výukových programů pro 
rozvoj výzkumu, vývoje a inovací 152,55 mil. 152,55 mil. NR
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5.2  Finanční plán IPRM 

Původní znění

Tabulka č.35. Plán čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
opatření/aktivita 2008 2009

CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP
Celkem CZV

Celkem 
dotace

Nezpůsobilé 
výdaje

1.1.1. 0 0 0 0 0 0 1 598 635 1 358 840 0 0 4 688 883 3 985 550 6 287 518 5 344 390

1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 698 101 593 386 183 396 155 887 1 476 510 1255 033 2 358 007 2 004 306

1.2.2 0 0 0 0 390 039 331 533 0 0 0 0 0 0 342 474 291 103 732 513 622 636

1.2.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 019 735 407 894 0 0 0 0 1 019 735 407 894

2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 775 772 659 406 470 363 399 809 2 580 749 2 193 637 3 826 884 3 252 852

Způsobilé výdaje celkem 0 0 390 039 331 533 1 598 635 1 358 840 2 493 608 1 660 686 653 759 555 696 9 088 616 7 725 323 14 224 657 11 632 078

Nezpůsobilé výdaje celkem 2 592 579

IPRM celkem 16 817 136

Nové znění

Tabulka č.35. Plán čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
opatření/aktivita 2008 2009

CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP
Celkem CZV

Celkem 
dotace

Nezpůsobilé 
výdaje

1.1.1. 0 0 0 0 0 0 1 598 635 1 358 840 0 0 4 165 215 3 540 433 5 763 850 4 899 273

1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 698 101 593 386 183 396 155 887 1 197 607 1 017 966 2 079 256 1 767 239

1.2.2 0 0 0 0 390 039 331 533 0 0 0 0 0 0 153 840 130 764 543 879 462 297

1.2.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 019 735 407 894 0 0 0 0 1 019 735 407 894

2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 775 772 659 406 470 363 399 809 1 722 770 1 464 354 2 968 905 2 523 569

Způsobilé výdaje celkem 0 0 390 039 331 533 1 598 635 1 358 840 2 493 608 1 660 686 653 759 555 696 7 239 432 6 033 517 12 375 473 10 060 272

Nezpůsobilé výdaje celkem 2 592 579

IPRM celkem 14 968 052
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Pouze změnová verze

SPECIFICKÝ CÍL č. 1 Zvýšení přitažlivosti a atraktivnosti města

Indikátory SC 1 č. 1

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)

Měrná jednotka Procento

Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 113,6

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení místního 
šetření, které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními 
respondenty pro místní šetření je cílová skupina uvedená v 
projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen (případně by 
měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, aby bylo pro 
respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt naplňovat a jakými 
prostředky toho dosáhne. Z důvodu průkaznosti výsledků musí 
žadatel popsat metodu sběru, místo a čas, kde šetření proběhlo a 
kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti podpory 
2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 respondentů. Z 
odpovědí musí být patrné, jak respondenti hodnotí změny 
provedené v rámci projektu. 

Popis způsobu měření Bude provedeno šetření v revitalizovaných lokalitách.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum.

Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu 

Indikátory SC 1 č. 2

Název indikátoru
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 
udržitelný rozvoj měst (74)

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu 
ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u 
subjektů zřízených či založených příjemcem, u provozovatele či u 
partnera příjemce v určité provozovně (žadatel uvádí nulovou 
výchozí hodnotu indikátoru ve webové žádosti Benefit7). RPJ je 
počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 
období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním 
úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající 
zlomek RPJ. Počet nově vytvořených pracovních míst, který je 
přepočítáván na celé úvazky - u typů smluv - Dohoda o pracovní 
činnosti, musí být na dané pracovní místo nasmlouván takový počet 
pracovníků, aby při součtu úvazků z jednotlivých smluv byl naplněn 
požadovaný počet pracovních míst. 
Nová pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s 
projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která 
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vzniknou v rámci realizačního týmu projektu. Žadatel bude sledovat 
v rámci projektu přepočtený stav zaměstnanců za celou 
provozovnu nebo její část související s realizací projektu. Nárůst 
počtu zaměstnanců bude vykazovat oproti výchozímu 
přepočtenému stavu zaměstnanců dané provozovny, či její zvolené 
části. 
K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku 
ode dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po 
celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, resp. 3 roky pro malé a 
střední podnikatele, od finančního ukončení realizace projektu, 
jinak se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace. 
Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená pracovní 
místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o poskytnutí 
dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst nad rámec 
Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany poskytovatele 
dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv ani na výši 
poskytnuté dotace. 
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí 
být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s 
podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je 
vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu udržitelnosti 
projektu. 
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z Úřadu 
práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka a jinými 
doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních webových 
stránkách, apod. 

Popis způsobu měření
Analýza podkladů odevzdaných k monitorovací zprávě dílčích 
projektů.

Zdroj měření 
Na základě uzavřených pracovních smluv, náplní práce a ověření 
mzdových listů bude zjišťováno naplňování ukazatele.

Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory SC 1 č. 3

Název indikátoru
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území (134)

Měrná jednotka Počet osob
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota  6 303 519

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru „Počet uživatelů 
majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území“ je 
provedení primárního průzkumu v dané lokalitě. 
V době zpracování žádosti žadatel provede dvě sady měření - v 
jednom pracovním dni a v jednom dni pracovního klidu. 
V každém dni budou provedeny 3 měření, každé v intervalu 1 
hodina - nejlépe ráno, v poledne a v podvečer. Průměrnou 
hodnotou z těchto měření vypočte žadatel počet uživatelů daného 
území za den (průměrný počet uživatelů území za hodinu x 12 hod. 
denně). 
Příjemce vykazuje plnění indikátoru až za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu po 
celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o 
zajištění udržitelnosti projektu. 

Odstraněno: 000

Odstraněno: 8 000 000
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Popis způsobu měření
Počet obyvatel a návštěvníků města, kteří navštíví revitalizovaná 
veřejná prostranství.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum

Periodicita měření Ročně, po dobu udržitelnosti

Indikátory SC 1 č. 4

Název indikátoru
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 
a volnočasových zařízení (128)

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota   60 871

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu využijí 
služeb poskytovaných podpořeným kulturním a volnočasovým 
zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel uvádí jako 
výchozí hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové analýze upřesní 
výchozí počet uživatelů za kalendářní rok předcházející roku, 
v němž došlo k registraci projektové žádosti tj. výchozí 0 při nové 
výstavbě nebo výchozí hodnota XX při stavebních úpravách  či 
rekonstrukci funkčního objektu. V případě, že žadatel 
v kalendářním roce předcházejícího roku, v němž došlo k registraci 
projektové žádosti, nevykazoval evidenci návštěvníků ani neprovedl 
terénní šetření, výchozí hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a 
zdůvodnění odhadu popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 
Odhad poptávky. Hodnota se vykazuje až za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a 
vykazuje se po celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích 
zprávách o zajištění udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence.

- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo návštěv 
nevedou (dětská hřiště), na základě terénního šetření. 
V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
červenec, srpen
- V prosinci – únoru jako šetření reprezentativní pro měsíce 
listopad, prosinec, leden, únor, březen

Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. 
Pokud některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude 
zařízení v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu 
pouze v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný měsíc 
(např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi teplé počasí 
v lednu). Získané hodnoty budou následně znásobeny na dobu 
kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou je zařízení v průběhu 
roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební úprava 
nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která není 
využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen počet 
uživatelů této části.

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se 

Odstraněno: 500

Odstraněno: 78 000
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sportovních kurzů a akcí.

Zdroj měření 

Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence sportovního 
zařízení, evidence škol. Projekty charakteristické volným přístupem 
bez evidence osob budou měřeny na základě studie o využití 
prostoru.

Periodicita měření Ročně, po dobu udržitelnosti 

Indikátory SC 1 č. 5

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (33)
Měrná jednotka ha

Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2,54

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch regenerovaných a 
revitalizovaných náměstí, parků a dalších veřejných prostranství 
včetně veřejné zeleně. Jedná se také o veřejné prostranství jako 
jsou chodníky, místa k odpočinku, dětská hřiště, apod. 
V případě regenerace území včetně objektů může být do indikátoru 
započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo 
rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci jen části území (areálu) 
se uvádí jen plocha rekonstruované části, nikoli celková plocha 
území (areálu). Částí území se rozumí součet ploch dotčených 
parcel. 
Splňuje-li celé nebo část regenerovaného a revitalizovaného území 
definici areálu brownfields, zahrne žadatel tuto plochu do indikátoru 
„Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem“. Tato plocha nesmí být duplicitně započítána 
do indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
celkem. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů bude 
možno spočítat plochy regenerovaného a revitalizovaného území. 

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření  Po ukončení projektu

Indikátory SC 1 č. 6

Název indikátoru
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 
celkem (4)

Měrná jednotka km
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 0,94

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných místních 
komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i délka nových 
nebo rekonstruovaných chodníků pouze v případě, že nejsou 
součástí místní komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je 
uvedeno v dokumentaci, která je podkladem pro vydání stavebního 
povolení. Staničení komunikace je vztaženo k ose komunikace, tzn. 
uprostřed jízdního pásu, příp. dělícího pásu a od této osy se odvíjí 
kilometrické staničení. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání kilometrů, kde proběhla rekonstrukce místní silniční 
sítě.

Zdroj měření Zaměření stavby, kolaudační rozhodnutí
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Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory SC 1 č. 7

Název indikátoru
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121)

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 8

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 
které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově vybudovány 
ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento indikátor lze použít 
pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 
Objektem se rozumí soubor stavebních objektů a provozních celků, 
které tvoří jeden funkční celek a jednu investiční akci. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity.

Zdroj měření 
Příjemci konkrétních projektů budou předávat monitorovací zprávy. 
Dále ověření je možné řešit na katastru nemovitostí či na 
stavebním úřadě kolaudačními souhlasy. .

Periodicita měření  Při ukončení projektu

Indikátory SC 1 č. 8

Název indikátoru
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy (města) (46)

Měrná jednotka m² 

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota    29 383

Popis indikátoru

Jedná se o počet m2 užitné podlahové plochy objektu, který bude v 
rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a 
bude sloužit pro zájmové a volnočasové aktivity ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel včetně). Do hodnoty indikátoru lze započítat 
také plochu budov a venkovních staveb (tzn. plochu bazénu, hřiště 
apod.). Musí se však jednat o stavbu ve smyslu stavebního zákona 
(tzn. že např. rekonstrukce hřiště bude na ohlášku nebo stavební 
povolení, ne jen prostá výměna trávníku nebo drobné úpravy okolí 
hřiště). Do hodnoty indikátoru nelze započíst plochu celého areálu, 
např. koupaliště. 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech místností 
nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru 
včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, 
popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se 
započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a 
jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon 
č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, schodišť a výtahů. Pojmem 
„vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle rozumí vodorovná komunikace, 
konzolovitě vyložená úzká plošina ve vnitřním prostoru budovy 
(např. chodba kolem sálu), ze které je možný vstup do jednotlivých 
místností, prostorů, popř. bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je 
slovo pocházející z řečtiny, které představuje úzkou, visutou 
chodbu v patrech budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz 
vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 

Odstraněno: 000

Odstraněno: 36 000
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objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne celková 
podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které 
budou sloužit volnočasovým aktivitám. 

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření Při ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory SC 1 č. 9

Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraných měst (92)

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 17

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 
a území. Za vybraná města se považují města zapojená do 
realizace IPRM. 

Popis způsobu měření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava
Zdroj měření Regionální rada Střední Morava

Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů

SPECIFICKÝ CÍL č. 2 Rozvoj vzdělanostního potenciálu

Indikátory SC 2 č. 1

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)

Měrná jednotka Procento
Výchozí hodnota 100

Cílová hodnota 100,5

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení místního 
šetření, které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními 
respondenty pro místní šetření je cílová skupina uvedená v 
projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen (případně by 
měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, aby bylo pro 
respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt naplňovat a jakými 
prostředky toho dosáhne. Z důvodu průkaznosti výsledků musí 
žadatel popsat metodu sběru, místo a čas, kde šetření proběhlo a 
kdo šetření prováděl. 
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Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti podpory 
2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 respondentů. Z 
odpovědí musí být patrné, jak respondenti hodnotí změny 
provedené v rámci projektu. 

Popis způsobu měření Bude provedeno šetření v revitalizovaných lokalitách.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum.
Periodicita měření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory SC 2 č. 2

Název indikátoru
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených 
vzdělávacích zařízení (130)

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 664

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu využijí 
služeb poskytovaných podpořeným vzdělávacím zařízením. Počet 
uživatelů se rovná počtu fyzických využití služeb, vyjma uživatelů 
(žáků, studentů) navštěvujících zařízení v rámci denního studia, 
kteří budou do hodnoty započteni jen jednou. 
Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel uvádí jako výchozí hodnotu 
indikátoru vždy 0. V marketingové analýze žadatel upřesní výchozí 
počet uživatelů za kalendářní rok předcházející roku, v němž došlo 
k registraci projektové žádosti tj. výchozí hodnota 0 při nové 
výstavbě nebo výchozí hodnota XX při stavebních úpravách či 
rekonstrukci funkčního objektu. V případě, že žadatel v 
kalendářním roce předcházejícím roku, v němž došlo k registraci 
projektové žádosti, nevykazoval evidenci návštěvníků ani neprovedl 
terénní šetření, výchozí hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a 
zdůvodnění odhadu popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 
Odhad poptávky. 
Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po celou 
dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu 

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných 
kurzů.

Zdroj měření 
Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence školy o počtu 
registrovaných dětí, které mohou využívat daný objekt.

Periodicita měření Ročně, po dobu udržitelnosti

Indikátory SC 2 č. 3

Název indikátoru
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů pro 
vzdělávání – ve městech (117)

Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 10

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Indikátor vyjadřuje počet objektů pro vzdělávání, které budou 
regenerovány, revitalizovány a nebo nově vybudovány ve městech 
(obcích nad 5000 obyvatel). Tento indikátor lze použít pouze v 
souvislosti s novou výstavbou nebo se stavební rekonstrukcí (nedá 
se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 
Objektem se rozumí soubor stavebních objektů a provozních celků, 
které tvoří jeden funkční celek a jednu investiční akci. 

Popis způsobu měření Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů budou 
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spočítány rekonstruované či nové objekty, které budou sloužit pro 
vzdělávací aktivity.

Zdroj měření Kolaudační rozhodnutí

Periodicita měření  Po ukončení projektu

Indikátory SC 2 č. 4

Název indikátoru
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených 
pro rozvoj vzdělávání (města) (44)

Měrná jednotka m² 

Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota  2 500

Popis indikátoru

Jedná se o počet m2 užitné podlahové plochy objektu, který bude v 
rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a 
bude sloužit pro poskytování vzdělávání ve městech (obcích nad 
5000 obyvatel včetně). 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech místností 
nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru 
včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, 
popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se 
započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a 
jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon 
č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, schodišť a výtahů. Pojmem 
„vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle rozumí vodorovná komunikace, 
konzolovitě vyložená úzká plošina ve vnitřním prostoru budovy 
(např. chodba kolem sálu), ze které je možný vstup do jednotlivých 
místností, prostorů, popř. bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je 
slovo pocházející z řečtiny, které představuje úzkou, visutou 
chodbu v patrech budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz 
vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 
objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne celková 
podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které 
budou sloužit vzdělávacím aktivitám. 

Zdroj měření Projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí 

Periodicita měření  Při ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory SC 2 č. 5

Název indikátoru Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka Počet produktů
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 3

Popis indikátoru

Indikátor výsledek
Počet nově vytvořených vzdělávacích produktů, modulů, programů či 
předmětů, které vzniknou díky realizaci dílčích projektů. Daný 
produkt nebyl ve škole dosud nikdy vyučován.  

Popis způsobu měření
Na základě zpracovaných podkladů, prezentací, studií, učebních 
materiálů k umožnění vyučování daného produktu. 

Zdroj měření 
Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat na základě výše 
zmíněných podkladů.

Periodicita měření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti

Odstraněno: 600
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Indikátory SC 2 č. 6

Název indikátoru Počet úspěšně podpořených osob

Měrná jednotka Počet osob
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 500

Popis indikátoru

Indikátor výstup
Počet osob – dětí, žáků, studentů, veřejnosti, kteří úspěšně splní 
podmínky absolvování kurz či výuky, která se nachází 
v rekonstruovaném či novém objektu/místnosti nebo u měkkých 
projektů se zúčastní kurzu, který vznikl z realizace projektu.

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných 
kurzů.

Zdroj měření 
Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence školy o počtu 
registrovaných dětí, které mohou využívat daný objekt.

Periodicita měření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti

Indikátory SC 2 č. 7

Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) -
vybraných měst (92)

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 10

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 
a území. Za vybraná města se považují města zapojená do 
realizace IPRM. 

Popis způsobu měření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava
Zdroj měření Regionální rada Střední Morava

Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů

SPECIFICKÝ CÍL č. 3 Posílení rozvoje výzkumu, vývoje a inovačního potenciálu

Indikátory SC 3 č. 1

Název indikátoru
Přírůstek celkového počtu uznaných výsledků VaV za 
podpořená pracoviště

Měrná jednotka Počet uznaných výsledků VaV
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 2

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Počet nově uznaných výsledků VaV, které vzniknou díky realizaci 
dílčích projektů. Daný produkt nebyl ve škole dosud nikdy vyučován 
či prezentován.  

Popis způsobu měření Analýza podkladů a výsledků VaV.

Zdroj měření 
Na základě zpracovaných podkladů, prezentací, studií, výsledků 
VaV. 

Periodicita měření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti

Indikátory SC 3 č. 2

Název indikátoru
Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou 
infrastrukturu/zapojených do činnosti centra

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0
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Cílová hodnota 500

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Počet studentů, kteří navštíví kurzy, výuku či řeší výzkumné aktivity 
tam, kde proběhla rekonstrukce či výstavba objektu/místnosti v rámci 
dílčího projektu IPRM nebo u měkkých projektů se zúčastní kurzu či 
výzkumu, který vznikl z realizace projektu.

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných 
kurzů či zapojených do výzkumu.

Zdroj měření 
Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence školy/rozvrhu o 
počtu registrovaných studentů a dále vědeckovýzkumných podkladů o 
zapojení studentů do výzkumu. 

Periodicita měření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti

Indikátory SC 3 č. 3

Název indikátoru Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity

Měrná jednotka Metr čtvereční

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1 000

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Celková výměra regenerovaných a revitalizovaných ploch, na 
kterých budou moci být provozovány aktivity vědy a výzkumu, příp. 
vzdělávací.  

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch 
objektů, které budou sloužit výzkumu a vývoji či vzdělávání. 

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti

Indikátory SC 3 č. 4

Název indikátoru Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka Počet produktů
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Počet nově vytvořených vzdělávacích produktů, modulů, programů 
či předmětů, které vzniknou díky realizaci dílčích projektů. Daný 
produkt nebyl ve škole dosud nikdy vyučován.  

Popis způsobu měření
Na základě zpracovaných podkladů, prezentací, studií, učebních 
materiálů, výsledků VaV k umožnění vyučování daného produktu. 

Zdroj měření 
Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat na základě výše 
zmíněných podkladů.

Periodicita měření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti

Indikátory SC 3 č. 5

Název indikátoru Počet podpořených osob

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 30

Popis indikátoru
Indikátor výstupu
Počet osob – studentů, kteří úspěšně splní podmínky absolvování 
kurzu výuky, jenž vznikl z realizace projektu.

Popis způsobu měření Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
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dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných 
kurzů.

Zdroj měření 
Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence školy o počtu 
registrovaných dětí, které mohou využívat daný objekt.

Periodicita měření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti

Indikátory aktivity

Indikátory A1.1.1 č. 1

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)

Název aktivity
Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací

Měrná jednotka Procento

Výchozí hodnota 100

Cílová hodnota 100,5

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení místního 
šetření, které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními 
respondenty pro místní šetření je cílová skupina uvedená v 
projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen (případně by 
měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, aby bylo pro 
respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt naplňovat a jakými 
prostředky toho dosáhne. Z důvodu průkaznosti výsledků musí 
žadatel popsat metodu sběru, místo a čas, kde šetření proběhlo a 
kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti podpory 
2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 respondentů. Z 
odpovědí musí být patrné, jak respondenti hodnotí změny 
provedené v rámci projektu. 

Popis způsobu měření Bude provedené šetření v revitalizovaných lokalitách.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum.

Periodicita měření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu 

Indikátory A1.1.1 č. 2

Název indikátoru 
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území (134)

Název aktivity
Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací

Měrná jednotka Počet osob 

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota   6 303 519

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru „Počet uživatelů 
majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území“ je 
provedení primárního průzkumu v dané lokalitě. 
V době zpracování žádosti žadatel provede dvě sady měření - v 

Odstraněno: 000

Odstraněno: 8 000 000
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jednom pracovním dni a v jednom dni pracovního klidu. 
V každém dni budou provedeny 3 měření, každé v intervalu 1 
hodina - nejlépe ráno, v poledne a v podvečer. Průměrnou 
hodnotou z těchto měření vypočte žadatel počet uživatelů daného 
území za den (průměrný počet uživatelů území za hodinu x 12 hod. 
denně). 
Příjemce vykazuje plnění indikátoru až za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu po 
celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o 
zajištění udržitelnosti projektu. 

Popis způsobu měření
Počet obyvatel a návštěvníků města, kteří navštíví revitalizovaná 
veřejná prostranství.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum

Periodicita měření Ročně, po dobu udržitelnosti

Indikátory A1.1.1 č. 3

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (33)

Název aktivity
Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací

Měrná jednotka ha

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 2,24

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch regenerovaných a 
revitalizovaných náměstí, parků a dalších veřejných prostranství 
včetně veřejné zeleně. Jedná se také o veřejné prostranství, jako 
jsou chodníky, místa k odpočinku, dětská hřiště, apod. 
V případě regenerace území včetně objektů může být do indikátoru 
započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo 
rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci jen části území (areálu) 
se uvádí jen plocha rekonstruované části, nikoli celková plocha 
území (areálu). Částí území se rozumí součet ploch dotčených 
parcel. 
Splňuje-li celé nebo část regenerovaného a revitalizovaného území 
definici areálu brownfields, zahrne žadatel tuto plochu do indikátoru 
„Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem“. Tato plocha nesmí být duplicitně započítána 
do indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
celkem. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaného a revitalizovaného území. 

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory A1.1.1 č. 4

Název indikátoru
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 
celkem (4)

Název aktivity
Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací

Měrná jednotka km

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 0,94

Popis indikátoru
Indikátor výstupu
Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných místních 
komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i délka nových 
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nebo rekonstruovaných chodníků pouze v případě, že nejsou 
součástí místní komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je 
uvedeno v dokumentaci, která je podkladem pro vydání stavebního 
povolení. Staničení komunikace je vztaženo k ose komunikace, tzn. 
uprostřed jízdního pásu, příp. dělícího pásu a od této osy se odvíjí 
kilometrické staničení. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání kilometrů, kde proběhla rekonstrukce místní silniční 
sítě.

Zdroj měření Zaměření stavby, kolaudační rozhodnutí 

Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory A1.1.1 č. 5

Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) -
vybraných měst (92)

Název aktivity
Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 9

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 
a území. Za vybraná města se považují města zapojená do 
realizace IPRM. 

Popis způsobu měření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava

Zdroj měření Regionální rada Střední Morava

Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů
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Indikátory A 1.2.1 č. 1

Název indikátoru
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 
udržitelný rozvoj měst (74)

Název aktivity Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 2

Popis indikátoru

Indikátor dopadu 
Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu 
ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u 
subjektů zřízených či založených příjemcem, u provozovatele či u 
partnera příjemce v určité provozovně (žadatel uvádí nulovou 
výchozí hodnotu indikátoru ve webové žádosti Benefit7). RPJ je 
počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období 
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním 
úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek 
RPJ. Počet nově vytvořených pracovních míst, který je přepočítáván 
na celé úvazky - u typů smluv - Dohoda o pracovní činnosti, musí 
být na dané pracovní místo nasmlouván takový počet pracovníků, 
aby při součtu úvazků z jednotlivých smluv byl naplněn požadovaný 
počet pracovních míst. 
Nová pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s 
projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která 
vzniknou v rámci realizačního týmu projektu. Žadatel bude sledovat 
v rámci projektu přepočtený stav zaměstnanců za celou provozovnu 
nebo její část související s realizací projektu. Nárůst počtu 
zaměstnanců bude vykazovat oproti výchozímu přepočtenému 
stavu zaměstnanců dané provozovny, či její zvolené části. 
K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku 
ode dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po 
celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, resp. 3 roky pro malé a 
střední podnikatele, od finančního ukončení realizace projektu, jinak 
se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace. 
Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená pracovní 
místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o poskytnutí 
dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst nad rámec 
Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany poskytovatele 
dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv ani na výši 
poskytnuté dotace. 
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí být 
doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s podpořeným 
projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je vykazován v 
ročních monitorovacích zprávách po dobu udržitelnosti projektu. 
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z Úřadu 
práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka a jinými 
doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních webových 
stránkách, apod.

Popis způsobu měření
Na základě uzavřených pracovních smluv, náplní práce a ověření 
mzdových listů bude zjišťováno naplňování ukazatele.

Zdroj měření 
Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat na základě výše 
zmíněných podkladů.

Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti
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Indikátory A 1.2.1 č. 2

Název indikátoru 
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a 
volnočasových zařízení (128)

Název aktivity
Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních  
škol

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota   35  272

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu využijí 
služeb poskytovaných podpořeným kulturním a volnočasovým 
zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel uvádí jako 
výchozí hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové analýze upřesní 
výchozí počet uživatelů za kalendářní rok předcházející roku, 
v němž došlo k registraci projektové žádosti tj. výchozí 0 při nové 
výstavbě nebo výchozí hodnota XX při stavebních úpravách  či 
rekonstrukci funkčního objektu. V případě, že žadatel v kalendářním 
roce předcházejícího roku, v němž došlo k registraci projektové 
žádosti, nevykazoval evidenci návštěvníků ani neprovedl terénní 
šetření, výchozí hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a 
zdůvodnění odhadu popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 
Odhad poptávky. Hodnota se vykazuje až za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a 
vykazuje se po celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích 
zprávách o zajištění udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence.

- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo návštěv 
nevedou (dětská hřiště), na základě terénního šetření. 
V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
červenec, srpen
- V prosinci –únoru jako šetření reprezentativní pro měsíce 
listopad, prosinec, leden, únor, březen

Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. 
Pokud některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude 
zařízení v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu 
pouze v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný měsíc 
(např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi teplé počasí 
v lednu). Získané hodnoty budou následně znásobeny na dobu 
kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou je zařízení v průběhu 
roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební úprava 
nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která není 
využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen počet 
uživatelů této části.

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob zúčastněných se 
sportovních kurzů, akcí.

Zdroj měření 
Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence sportovního 
zařízení, evidence škol. Projekty charakteristické volným přístupem 

Odstraněno: 52

Odstraněno: 0

Odstraněno: 

Odstraněno: 000
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bez evidence osob budou měřeny na základě studie o využití 
prostoru.

Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory A 1.2.1 č. 3

Název indikátoru
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121)

Název aktivity
Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních 
škol 

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 6

Popis indikátoru

Indikátor výstupu 
Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 
které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově vybudovány 
ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento indikátor lze použít 
pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 
Objektem se rozumí soubor stavebních objektů a provozních celků, 
které tvoří jeden funkční celek a jednu investiční akci. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity.

Zdroj měření 

Příjemci konkrétních projektů budou předávat monitorovací zprávy. 
Ověření je dále možné řešit na katastru nemovitostí či na 
stavebním úřadě kolaudačními souhlasy. V průběhu doby 
udržitelnosti je vhodné navštívit objekty a ověřit, jak jsou 
volnočasové aktivity naplňovány.

Periodicita měření  Při ukončení projektu

Indikátory A 1.2.1 č. 4

Název indikátoru 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy (města) (46)

Název aktivity
Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních 
škol

Měrná jednotka m² 

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 18383

Popis indikátoru

Indikátor výstupu 
Jedná se o počet m² užitné podlahové plochy objektu, který bude v 
rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a 
bude sloužit pro zájmové a volnočasové aktivity ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel včetně). Do hodnoty indikátoru lze započítat 
také plochu budov a venkovních staveb (tzn. plochu bazénu, hřiště 
apod.). Musí se však jednat o stavbu ve smyslu stavebního zákona 
(tzn. že např. rekonstrukce hřiště bude na ohlášku nebo stavební 
povolení, ne jen prostá výměna trávníku nebo drobné úpravy okolí 
hřiště). Do hodnoty indikátoru nelze započíst plochu celého areálu, 
např. koupaliště. 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech místností 
nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru 
včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, 
popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se 
započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a 
jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon 
č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
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plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, schodišť a výtahů. Pojmem 
„vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle rozumí vodorovná komunikace, 
konzolovitě vyložená úzká plošina ve vnitřním prostoru budovy 
(např. chodba kolem sálu), ze které je možný vstup do jednotlivých 
místností, prostorů, popř. bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je 
slovo pocházející z řečtiny, které představuje úzkou, visutou 
chodbu v patrech budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz 
vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 
objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne celková 
podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které 
budou sloužit volnočasovým aktivitám. 

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření Při ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory A1.2.1 č. 5

Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraných měst (92)

Název aktivity
Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních  
škol

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 6

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 
a území. Za vybraná města se považují města zapojená do 
realizace IPRM. 

Popis způsobu měření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava

Zdroj měření Regionální rada Střední Morava

Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory A1.2.2 č. 1

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)

Název aktivity Aktivita 1.2.2  Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Měrná jednotka Procento

Výchozí hodnota 100

Cílová hodnota 100,5

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
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ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení místního 
šetření, které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními 
respondenty pro místní šetření je cílová skupina uvedená v 
projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen (případně by 
měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, aby bylo pro 
respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt naplňovat a jakými 
prostředky toho dosáhne. Z důvodu průkaznosti výsledků musí 
žadatel popsat metodu sběru, místo a čas, kde šetření proběhlo a 
kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti podpory 
2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 respondentů. Z 
odpovědí musí být patrné, jak respondenti hodnotí změny 
provedené v rámci projektu. 

Popis způsobu měření Bude provedené šetření v revitalizovaných lokalitách.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum.

Periodicita měření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory A 1.2.2 č. 2

Název indikátoru
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a 
volnočasových zařízení (128)

Název aktivity Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 599

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu využijí 
služeb poskytovaných podpořeným kulturním a volnočasovým 
zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel uvádí jako výchozí 
hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové analýze upřesní výchozí 
počet uživatelů za kalendářní rok předcházející roku, v němž došlo 
k registraci projektové žádosti tj. výchozí 0 při nové výstavbě nebo 
výchozí hodnota XX při stavebních úpravách či rekonstrukci 
funkčního objektu. V případě, že žadatel v kalendářním roce 
předcházejícího roku, v němž došlo k registraci projektové žádosti, 
nevykazoval evidenci návštěvníků ani neprovedl terénní šetření, 
výchozí hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a zdůvodnění 
odhadu popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 Odhad 
poptávky. Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního 
roku následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po 
celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence.

- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo návštěv 
nevedou (dětská hřiště), na základě terénního šetření. 
V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
červenec, srpen
- V prosinci – únoru jako šetření reprezentativní pro měsíce 
listopad, prosinec, leden, únor, březen

Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
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(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. Pokud 
některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude zařízení 
v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu pouze 
v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný měsíc 
(např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi teplé počasí 
v lednu). Získané hodnoty budou následně znásobeny na dobu 
kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou je zařízení v průběhu 
roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební úprava 
nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která není 
využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen počet 
uživatelů této části.

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se 
sportovních kurzů či akcí.

Zdroj měření 

Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence sportovního 
zařízení, evidence škol. Projekty charakteristické volným přístupem 
bez evidence osob budou měřeny na základě studie o využití 
prostoru.

Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory A 1.2.2 č. 3

Název indikátoru
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121)

Název aktivity Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 
které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově vybudovány 
ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento indikátor lze použít 
pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 
Objektem se rozumí soubor stavebních objektů a provozních celků, 
které tvoří jeden funkční celek a jednu investiční akci. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity.

Zdroj měření Kolaudační rozhodnutí

Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory A1.2.2 č. 4

Název indikátoru
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy (města) (46)

Název aktivity Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Měrná jednotka m
2

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota  10 000

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Jedná se o počet m2 užitné podlahové plochy objektu, který bude v 
rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a 
bude sloužit pro zájmové a volnočasové aktivity ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel včetně). Do hodnoty indikátoru lze započítat 

Odstraněno: 000
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také plochu budov a venkovních staveb (tzn. plochu bazénu, hřiště 
apod.). Musí se však jednat o stavbu ve smyslu stavebního zákona 
(tzn. ţe např. rekonstrukce hřiště bude na ohlášku nebo stavební 
povolení, ne jen prostá výměna trávníku nebo drobné úpravy okolí 
hřiště). Do hodnoty indikátoru nelze započíst plochu celého areálu, 
např. koupaliště. 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech místností 
nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru 
včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, 
popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se 
započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a 
jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon 
č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, schodišť a výtahů. Pojmem 
„vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle rozumí vodorovná komunikace, 
konzolovitě vyložená úzká plošina ve vnitřním prostoru budovy 
(např. chodba kolem sálu), ze které je možný vstup do jednotlivých 
místností, prostorů, popř. bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je 
slovo pocházející z řečtiny, které představuje úzkou, visutou 
chodbu v patrech budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz 
vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 
objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne celková 
podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které 
budou sloužit volnočasovým aktivitám. 

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření Při ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory A1.2.2 č. 5

Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraných měst (92)

Název aktivity Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav. péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 
a území. Za vybraná města se považují města zapojená do 
realizace IPRM. 

Popis způsobu měření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava

Zdroj měření Regionální rada Střední Morava

Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory A1.2.3 č. 1

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)
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Název aktivity Aktivita 1.2.3 Rekonstrukce a modernizace sportovních areálů

Měrná jednotka Procento

Výchozí hodnota 100

Cílová hodnota 140

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení místního 
šetření, které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními 
respondenty pro místní šetření je cílová skupina uvedená v 
projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen (případně by 
měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, aby bylo pro 
respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt naplňovat a jakými 
prostředky toho dosáhne. Z důvodu průkaznosti výsledků musí 
žadatel popsat metodu sběru, místo a čas, kde šetření proběhlo a 
kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti podpory 
2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 respondentů. Z 
odpovědí musí být patrné, jak respondenti hodnotí změny 
provedené v rámci projektu. 

Popis způsobu měření Bude provedené šetření v revitalizovaných lokalitách.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum.

Periodicita měření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory A 1.2.3 č. 2

Název indikátoru
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a 
volnočasových zařízení (128)

Název aktivity Aktivita 1.2.3 Rekonstrukce a modernizace sportovních areálů

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 25 000

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu využijí 
služeb poskytovaných podpořeným kulturním a volnočasovým 
zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel uvádí jako výchozí 
hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové analýze upřesní výchozí 
počet uživatelů za kalendářní rok předcházející roku, v němž došlo 
k registraci projektové žádosti tj. výchozí 0 při nové výstavbě nebo 
výchozí hodnota XX při stavebních úpravách  či rekonstrukci 
funkčního objektu. V případě, že žadatel v kalendářním roce 
předcházejícího roku, v němž došlo k registraci projektové žádosti, 
nevykazoval evidenci návštěvníků ani neprovedl terénní šetření, 
výchozí hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a zdůvodnění 
odhadu popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 Odhad 
poptávky. Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního 
roku následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po 
celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
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evidence.
- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo návštěv 

nevedou (dětská hřiště), na základě terénního šetření. 
V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
červenec, srpen
- V prosinci-únoru jako šetření reprezentativní pro měsíce 
listopad, prosinec, leden, únor, březen

Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. Pokud 
některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude zařízení 
v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu pouze 
v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný měsíc 
(např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi teplé počasí 
v lednu). Získané hodnoty budou následně znásobeny na dobu 
kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou je zařízení v průběhu 
roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební úprava 
nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která není 
využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen počet 
uživatelů této části. 

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se 
sportovních kurzů či akcí.

Zdroj měření 

Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence sportovního 
zařízení, evidence škol. Projekty charakteristické volným přístupem 
bez evidence osob budou měřeny na základě studie o využití 
prostoru.

Periodicita měření Ročně, po dobu udržitelnosti

Indikátory A 1.2.3 č. 3

Název indikátoru
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121) 

Název aktivity Aktivita 1.2.3 Rekonstrukce a modernizace sportovních areálů

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 
které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově vybudovány 
ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento indikátor lze použít 
pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 
Objektem se rozumí soubor stavebních objektů a provozních celků, 
které tvoří jeden funkční celek a jednu investiční akci. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity.

Zdroj měření Kolaudační rozhodnutí

Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory A1.2.3 č. 4

Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a 
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volnočasové povahy (města) (46)

Název aktivity Aktivita 1.2.3 Rekonstrukce a modernizace sportovních areálů

Měrná jednotka m2
Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1 000

Popis indikátoru

Jedná se o počet m2 užitné podlahové plochy objektu, který bude v 
rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a 
bude sloužit pro zájmové a volnočasové aktivity ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel včetně). Do hodnoty indikátoru lze započítat 
také plochu budov a venkovních staveb (tzn. plochu bazénu, hřiště 
apod.). Musí se však jednat o stavbu ve smyslu stavebního zákona 
(tzn. že např. rekonstrukce hřiště bude na ohlášku nebo stavební 
povolení, ne jen prostá výměna trávníku nebo drobné úpravy okolí 
hřiště). Do hodnoty indikátoru nelze započíst plochu celého areálu, 
např. koupaliště. 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech místností 
nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru 
včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, 
popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se 
započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a 
jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon 
č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, schodišť a výtahů. Pojmem 
„vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle rozumí vodorovná komunikace, 
konzolovitě vyložená úzká plošina ve vnitřním prostoru budovy 
(např. chodba kolem sálu), ze které je možný vstup do jednotlivých 
místností, prostorů, popř. bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je 
slovo pocházející z řečtiny, které představuje úzkou, visutou 
chodbu v patrech budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz 
vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 
objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne celková 
podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které 
budou sloužit volnočasovým aktivitám.

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření Při ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory A1.2.3 č. 5

Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraných měst (92)

Název aktivity Aktivita 1.2.3 Rekonstrukce a modernizace sportovních areálů

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 
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a území. Za vybraná města se považují města zapojená do 
realizace IPRM. 

Popis způsobu měření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava

Zdroj měření Regionální rada Střední Morava

Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory A1.2.3 č. 6

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (33)

Název aktivity Aktivita 1.2.3 Rekonstrukce a modernizace sportovních areálů

Měrná jednotka ha

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 0,3

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch regenerovaných a 
revitalizovaných náměstí, parků a dalších veřejných prostranství 
včetně veřejné zeleně. Jedná se také o veřejné prostranství, jako 
jsou chodníky, místa k odpočinku, dětská hřiště, apod. 
V případě regenerace území včetně objektů může být do indikátoru 
započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo 
rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci jen části území (areálu) 
se uvádí jen plocha rekonstruované části, nikoli celková plocha 
území (areálu). Částí území se rozumí součet ploch dotčených 
parcel. 
Splňuje-li celé nebo část regenerovaného a revitalizovaného území 
definici areálu brownfields, zahrne žadatel tuto plochu do indikátoru 
„Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem“. Tato plocha nesmí být duplicitně započítána 
do indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
celkem. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaného a revitalizovaného území. 

Zdroj měření 

Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou 
na místě a vyměřením plochy, ověření na základě projektové 
dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci konkrétních projektů 
budou předávat monitorovací zprávy. 

Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory A2.1.1 č. 1

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)

Název aktivity
Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací 
infrastruktury ZŠ a MŠ

Měrná jednotka Procento

Výchozí hodnota 100

Cílová hodnota 100,5

Popis indikátoru

Indikátor dopadu
Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení místního 
šetření, které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními 
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respondenty pro místní šetření je cílová skupina uvedená v 
projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen (případně by 
měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, aby bylo pro 
respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt naplňovat a jakými 
prostředky toho dosáhne. Z důvodu průkaznosti výsledků musí 
žadatel popsat metodu sběru, místo a čas, kde šetření proběhlo a 
kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti podpory 
2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 respondentů. Z 
odpovědí musí být patrné, jak respondenti hodnotí změny 
provedené v rámci projektu. 

Popis způsobu měření Bude provedeno šetření v revitalizovaných lokalitách.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum.

Periodicita měření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory A2.1.1 č. 2

Název indikátoru
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů pro 
vzdělávání – ve městech (117)

Název aktivity
Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací 
infrastruktury ZŠ a MŠ

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 10

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Indikátor vyjadřuje počet objektů pro vzdělávání, které budou 
regenerovány, revitalizovány a nebo nově vybudovány ve městech 
(obcích nad 5000 obyvatel). Tento indikátor lze použít pouze v 
souvislosti s novou výstavbou nebo se stavební rekonstrukcí (nedá 
se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 
Objektem se rozumí soubor stavebních objektů a provozních celků, 
které tvoří jeden funkční celek a jednu investiční akci. 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro vzdělávací aktivity.

Zdroj měření Kolaudační rozhodnutí. 

Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory A2.1.1 č. 3

Název indikátoru 
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených 
vzdělávacích zařízení (130)

Název aktivity
Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací 
infrastruktury ZŠ a MŠ

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 664

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 
kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu využijí 
služeb poskytovaných podpořeným vzdělávacím zařízením. Počet 
uživatelů se rovná počtu fyzických využití služeb, vyjma uživatelů 
(žáků, studentů) navštěvujících zařízení v rámci denního studia, 
kteří budou do hodnoty započteni jen jednou. 
Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel uvádí jako výchozí hodnotu 
indikátoru vždy 0. V marketingové analýze žadatel upřesní výchozí 
počet uživatelů za kalendářní rok předcházející roku, v němž došlo 
k registraci projektové žádosti tj. výchozí hodnota 0 při nové 
výstavbě nebo výchozí hodnota XX při stavebních úpravách či 
rekonstrukci funkčního objektu. V případě, že žadatel v 
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kalendářním roce předcházejícím roku, v němž došlo k registraci 
projektové žádosti, nevykazoval evidenci návštěvníků ani neprovedl 
terénní šetření, výchozí hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a 
zdůvodnění odhadu popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 
Odhad poptávky. 
Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po celou 
dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu.

Popis způsobu měření
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci 
dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných 
kurzů.

Zdroj měření 
Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence školy o počtu 
registrovaných dětí, které mohou využívat daný objekt.

Periodicita měření Ročně, po dobu udržitelnosti

Indikátory A2.1.1 č. 4

Název indikátoru
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených 
pro rozvoj vzdělávání (44)

Název aktivity
Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací 
infrastruktury ZŠ a MŠ

Měrná jednotka m²

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota  2 500

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Jedná se o počet m2 užitné podlahové plochy objektu, který bude v 
rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a 
bude sloužit pro poskytování vzdělávání ve městech (obcích nad 
5000 obyvatel včetně). 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech místností 
nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru 
včetně ploch určených výhradně k uţívání s nebytovým prostorem, 
popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se 
započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a 
jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon 
č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, schodišť a výtahů. Pojmem 
„vnitřní ochoz“ se 
obecně a obvykle rozumí vodorovná komunikace, konzolovitě 
vyložená úzká plošina ve vnitřním prostoru budovy (např. chodba 
kolem sálu), ze které je možný vstup do jednotlivých místností,
prostorů, popř. bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je slovo 
pocházející z řečtiny, které představuje úzkou, visutou chodbu v 
patrech budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 
objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne celková 
podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu). 

Popis způsobu měření
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaného a revitalizovaných ploch, které 
budou sloužit vzdělávacím aktivitám. 

Zdroj měření Projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí.

Periodicita měření Při ukončení fyzické realizace projektu.

Indikátory A2.1.1 č. 5

Odstraněno: 600
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Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraných měst (92)

Název aktivity
Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací 
infrastruktury ZŠ a MŠ

Měrná jednotka Počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 10

Popis indikátoru

Indikátor výstupu
Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav. péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 
a území. Za vybraná města se považují města zapojená do 
realizace IPRM. 

Popis způsobu měření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava

Zdroj měření Regionální rada Střední Morava

Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů
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Čistopis
Harmonogram IPRM

Datum zahájení přípravy IPRM Říjen 2008
Datum zahájení realizace IPRM 1. 6. 2009
Datum ukončení realizace IPRM 31.12. 2015

Vyhlášení specifické výzvy 
k předkládání projektů do IPRM 
dle jednotlivých aktivit

Výzvy pro čerpání finančních prostředků z ROP SM, oblast 
podpory 2.1 bude vyhlašovat Regionální rada Střední Morava na 
základě dohody s manažerem IPRM a Statutárním městem 
Olomouc. 

Aktivita 1.1.1

Aktivita 1.2.1

Aktivita 1.2.2

Aktivita 1.2.3

Aktivita 2.1.1

Pro projekty do jiných operačních programů bude uveřejňovat 
Statutární město Olomouc na webových stránkách a v místním 
tisku formulář žádosti o zařazení projektu mezi dílčí projekty 
IPRM. Podávat bude možné formuláře po podpisu smlouvy o 
realizaci IPRM s Regionální radou.

Aktivita 2.1.2

Aktivita 3.1.1

Aktivita 3.1.2

Popis časové realizace IPRM

Aktivita 1.1.1 
1. výzva – 04/2010
2. výzva – 09/2012
3. výzva – 04/2013
4. výzva – 12/2013
realizace projektů – duben 2010 – prosinec 2015

Aktivita 1.2.1
1. výzva – 06/ 2011
2. výzva – 05/2012
3. výzva – 10/2012
4. výzva – 02/2013
5. výzva – 04/2013
6. výzva – 12/2013
realizace projektů – duben 2011 – prosinec 2015

Aktivita 1.2.2 
1. výzva – 04/ 2010
2. výzva – 11/2011
3. výzva – 12/2013
realizace projektů – duben 2010 – prosinec 2015

Aktivita 1.2.3
1. výzva – 02/2012
realizace projektů – říjen 2011 – prosinec 2013
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Aktivita 2.1.1
1. výzva – 06/ 2011
2. výzva – 11/2011
3. výzva – 05/2012
4. výzva – 09/2012
5. výzva – 01/2013
6. výzva – 04/2013
7. výzva – 12/2013
realizace projektů – duben 2011 – prosinec 2015

Aktivita 2.1.2, Aktivita 3.1.1, Aktivita 3.1.2 
       kontinuální možnost vyplňování formuláře žádosti o zařazení 
projektu do IPRM: červen/2009 – červen/2015
realizace projektů – červen/2009 – prosinec 2015

2007 2008 2009 2010 2011Plán aktivit
Realizace 
aktivity
Aktivita 1.1.1 a c c c c c c

Aktivita 1.2.1 a c c

Aktivita 1.2.2 a c c c c c c

Aktivita 1.2.3 a

Aktivita 2.1.1 a c c

Aktivita 2.1.2 ab b c c c c c c

Aktivita 3.1.1 ab b c c c c c c

Aktivita 3.1.2 ab b c c c c c c

2012 2013 2014 2015Plán aktivit
Realizace 
aktivity
Aktivita 1.1.1 c c c c c c c c c c c c c c c d

Aktivita 1.2.1 c c c c c c c c c c c c c c c d

Aktivita 1.2.2 c c c c c c c c c c c c c c c d

Aktivita 1.2.3 a b c c c c c d

Aktivita 2.1.1 c c c c c c c c c c c c c c c d

Aktivita 2.1.2 c c c c c c c c c c c c c c c d

Aktivita 3.1.1 c c c c c c c c c c c c c c c d

Aktivita 3.1.2 c c c c c c c c c c c c c c c d


