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Monitorovací indikátory pro specifické cíle IPRM  

 

SPECIFICKÝ CÍL č. 1 Zvýšení p řitažlivosti a atraktivnosti m ěsta  

 
Indikátory SC 1 č. 1 

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 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 zp ůsobu m ěření Bude provedeno šetření v revitalizovaných lokalitách. 
Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum. 
Periodicita m ěření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu  

 
Indikátory SC 1 č. 2 

Název indikátoru Počet nov ě vytvo řených pracovních míst v rámci projekt ů na 
udržitelný rozvoj m ěst (74) 

Měrná jednotka Počet osob 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 1 

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.  
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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 zp ůsobu m ěření Analýza podkladů odevzdaných k monitorovací zprávě dílčích projektů. 

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

Periodicita m ěření Ročně po dobu udržitelnosti 

 
Indikátory SC 1 č. 3 

Název indikátoru Počet uživatel ů majících prosp ěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území (134) 

Měrná jednotka Počet osob 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 10 000  

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.  
 
 

Popis zp ůsobu m ěření Počet obyvatel a návštěvníků města, kteří navštíví revitalizovaná veřejná 
prostranství. 

Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum 
Periodicita m ěření  Ročně, po  dobu udržitelnosti 
 
 
 
 

Indikátory SC 1 č. 4 

Název indikátoru Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených kulturních 
a volno časových za řízení (128) 

Měrná jednotka Počet osob 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota  26 500 
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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 zp ůsobu m ěření 
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci dílčího 
projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se sportovních kurzů 
a akcí. 

Zdroj m ěření  
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 m ěření Ročně, po  dobu udržitelnosti  
 
 

Indikátory SC 1 č. 5 
Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území  celk em (33) 
Měrná jednotka ha 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota  0,8 

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 
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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 zp ůsobu m ěření Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů bude možno 
spočítat plochy regenerovaného a revitalizovaného území.  

Zdroj m ěření  

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 m ěření  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 0,2 

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 zp ůsobu m ěření Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde ke 
spočítání kilometrů, kde proběhla rekonstrukce místní silniční sítě. 

Zdroj m ěření  Zaměření stavby, kolaudační rozhodnutí 
Periodicita m ěření Po ukončení projektu 
 
 

Indikátory SC 1 č. 7 

Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů zájmové 
a volno časové povahy – ve m ěstech(121) 

Měrná jednotka Počet  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 

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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde ke 
spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou sloužit pro 
volnočasové aktivity. 

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

Periodicita m ěření  Při ukončení projektu 
 
 

Indikátory SC 1 č. 8 

Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů zájmové 
a volno časové povahy (m ěsta) (46) 

Měrná jednotka m²  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota   6 000 

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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde ke 
spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které budou 
sloužit volnočasovým aktivitám.  

Zdroj m ěření  

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 m ěření Při ukončení fyzické realizace projektu 
 
 
 
 
 
 

Indikátory  SC 1 č. 9 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – 
vybraných m ěst (92)  

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota  5 

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, 
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regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území. Za vybraná města 
se považují města zapojená do realizace IPRM.  
 
 

Popis zp ůsobu m ěření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava 
Zdroj m ěření  Regionální rada Střední Morava 
Periodicita m ěření  Při ukončení podpořených projektů 
 

SPECIFICKÝ CÍL č. 2 Rozvoj vzd ělanostního potenciálu  

 

Indikátory SC 2 č. 1 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 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.  
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 zp ůsobu m ěření Bude provedeno šetření v revitalizovaných lokalitách. 
Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum. 
Periodicita m ěření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu 
 

Indikátory SC 2 č. 2 

Název indikátoru Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených vzd ělávacích 
zařízení (130) 

Měrná jednotka Počet osob 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 600 

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 
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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 zp ůsobu m ěření Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci dílčího 
projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných kurzů. 

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

Periodicita m ěření Ročně, po dobu udržitelnosti 
 

Indikátory SC 2 č. 3 

Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů pro 
vzdělávání – ve m ěstech (117) 

Měrná jednotka počet 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 

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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů budou 
spočítány rekonstruované či nové objekty, které budou sloužit pro 
vzdělávací aktivity. 

Zdroj m ěření  Kolaudační rozhodnutí 
Periodicita m ěření  Po ukončení projektu 
 

Indikátory SC 2 č. 4 

Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů určených pro 
rozvoj vzd ělávání (m ěsta) (44) 

Měrná jednotka m²  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 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 



Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č. 8 Příloha č. 1 
Čistopis 

 
8 

(nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).  
 

Popis zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde ke 
spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které budou 
sloužit vzdělávacím aktivitám.  

Zdroj m ěření  Projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí  
Periodicita m ěření  Při ukončení fyzické realizace projektu 
 

 
Indikátory SC 2 č. 6 

Název indikátoru Počet úsp ěšně podpo řených 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 zp ůsobu m ěření Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci dílčího 
projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných kurzů. 

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

Periodicita m ěření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti 
 
 

 

 

 

 

 

Indikátory  SC 2 č. 7 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) -
vybraných m ěst (92)  

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 

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.  
 

Indikátory SC 2 č. 5 

Název indikátoru Počet nov ě vytvo řených/inovovaných produkt ů 
 

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 zp ůsobu m ěření Na základě zpracovaných podkladů, prezentací, studií, učebních materiálů 
k umožnění vyučování daného produktu.  

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

Periodicita m ěření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti 
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Popis zp ůsobu m ěření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava 
Zdroj m ěření  Regionální rada Střední Morava 
Periodicita m ěření  Při ukončení podpořených projektů 
 

 

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

Indikátory SC 3 č. 1 

Název indikátoru Přírůstek celkového po čtu uznaných výsledk ů VaV za podpo řená 
pracovišt ě 

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 zp ůsobu m ěření Analýza podkladů a výsledků VaV. 
Zdroj m ěření  Na základě zpracovaných podkladů, prezentací, studií, výsledků VaV.  
Periodicita m ěření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti 
 
 

 
Indikátory SC 3 č. 3 

Název indikátoru Zrekonstruované, rozší řené a nov ě 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 zp ůsobu m ěření 
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 m ěření  

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 m ěření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti 
 
 

Indikátory SC 3 č. 2 

Název indikátoru Počet student ů všech stup ňů, kteří využívají vybudovanou 
infrastrukturu/zapojených do činnosti centra 

Měrná jednotka Počet osob 
Výchozí hodnota 0 
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 zp ůsobu m ěření 
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 m ěření  
Bude se vycházet z prezenčních listin či evidence školy/rozvrhu o počtu 
registrovaných studentů a dále vědeckovýzkumných podkladů o zapojení 
studentů do výzkumu.  

Periodicita m ěření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti 
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Indikátory SC 3 č. 4 
Název indikátoru Počet nov ě vytvo řených/inovovaných produkt ů 
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 zp ůsobu m ěření Na základě zpracovaných podkladů, prezentací, studií, učebních materiálů, 
výsledků VaV k umožnění vyučování daného produktu.  

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

Periodicita m ěření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti 
 

Indikátory SC 3 č. 5 
Název indikátoru Počet podpo řených 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 zp ůsobu m ěření Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat v rámci dílčího 
projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících se daných kurzů. 

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

Periodicita m ěření Roční sledování, cílová hodnota je za dobu udržitelnosti 
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4.7 Plánované opat ření/aktivity IPRM  

Aktivita

Opatření

Specifické cíle

Globální cíl
Podpora socioekonomických funkcí centra jako 

akcelerátora růstu a rozvoje s pozitivním dopadem na 
území regionu

SC 1. Zvýšení 
přitažlivosti a 

atraktivnosti města

1.1 Revitalizace 
veřejných prostranství 

a rekonstrukce 
městských komunikací

1.1.1 Revitalizace 
veřejných 

prostranství a 
rekonstrukce 

městských 
komunikací

1.2 Regenerace a 
rozšíření volnočasové 

infrastruktury

1.2.1 
Modernizace a 

zpřístupnění 
sportovišť 

základních škol

1.2.2 Vybudování 
in-line stezek a 
freestylových 

areálů

1.2.3 Rozšíření a 
zkvalitnění 

infrastruktury pro 
volnočasové aktivity

SC 2. Rozvoj 
vzdělanostního 

potenciálu

2.1 Podpora 
vzdělávacího potenciálu

2.1.1 Modernizace 
a rozšiřování 

kapacit vzdělávací 
infrastruktury ZŠ a 

MŠ

2.1.2 Zvyšování 
kvality a nabídky 

vzdělávání

SC 3. Posílení rozvoje 
výzkumu, vývoje a 

inovačního procesu

3.1 Podpora výzkumu, 
vývoje a inovačního 

potenciálu

3.1.1 Rozvoj 
infrastruktury pro 
výzkum, vývoj a 

inovace

3.1.2 Rozšíření 
nabídky výukových 

programů pro 
rozvoj výskumu, 
vývoje a inovací
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Tabulka č. 1 Přehledová tabulka o podporovaných činnostech v rámci jednotlivých aktivit  

Specifický cíl Opatření Aktivita Podporované činnosti Prioritní 
oblast 

Financující 
OP 

1.1 
Revitalizace 

veřejných 
prostranství 

a 
rekonstrukce 
městských 
komunikací 

1.1.1 
Revitalizace 

veřejných 
prostranství a 
rekonstrukce 
městských 
komunikací 

 

• Revitalizace a regenerace 
veřejných prostranství včetně 
veřejné zeleně (zejména se 
jedná o náměstí a navazující 
komunikace) 

• Dobudování či rekonstrukce 
místních komunikací 

• Vybavení mobiliářem 
• Dobudování či rekonstrukce 

inženýrských sítí včetně 
přeložek 

• Veřejné osvětlení 
• Dobudování chodníků, 

pěších zón včetně 
bezbariérového přístupu 

• Řešení parkování 
• Prvky zklidnění dopravy 
• Tvorba hlukových bariér 
• Úprava zastávek veřejné 

dopravy 
• Instalace kamerového 

systému  
• Bezbariérové úpravy pro 

zajištění dostupnosti 
 

Přitažlivé 
město 

ROP SM 

Opatření 
2.1 

1.2.1 Modernizace 
a zpřístupnění 

sportovišť 
základních škol  

• Regenerace, rozšíření, 
modernizace, výstavba 
sportovišť základních škol 

• Zpřístupnění sportovišť ZŠ 
veřejnosti (obnova 
sportovního vybavení) 

• Dobudování místních 
komunikací, příp. nutné 
technické infrastruktury 
v návaznosti na volnočasové 
aktivity 

• Obnova a revitalizace zeleně 
v rámci budování sportoviště  

Přitažlivé 
město 

ROP SM 

Opatření 
2.1 

SC 1. Zvýšení 
přitažlivosti 

a atraktivnosti 
města 

1.2 

Regenerace 
a rozšíření 

volnočasové 
infrastruktury 

1.2.2 
Vybudování 

in-line stezek 
a 

freestylových 
areálů 

• Vybudování in-line stezek 
včetně zázemí  

•  Budování doprovodné 
infrastruktury (informační 
cedule, značení, mobiliář, 
úprava čí výsadba veřejné 
zeleně) 

• Freestylové volně přístupné 
areály – areály s dráhami pro 
sport s využitím MTB a BMX 
kol, příp. motocykly, zařízení 
a dráhy pro skateboard či in-
line, street hokej 

• Rekonstrukce/přeložky 
dotčených inženýrských sítí 

Přitažlivé 
město 

ROP SM 

Opatření 
2.1 

  

1.2.3 Rozšíření 
a zkvalitnění 
infrastruktury 

pro 
volnočasové 

aktivity 

• Modernizace a rekonstrukce 
sportovního areálu  

• Dobudování místních 
komunikací a doprovodné 
technické infrastruktury 
v návaznosti na volnočasové 
aktivity 

• Rozšíření prostor pro 
volnočasové a zájmové 
aktivity obyvatel i návštěvníků 
města 

Přitažlivé 
město 

ROP SM 

Opatření 
2.1 
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Specifický cíl Opatření Aktivita Podporované činnosti Prioritní 
oblast 

Financující 
OP 

2.1.1 Modernizace 
a rozšiřování 

kapacit vzdělávací 
infrastruktury ZŠ a 

MŠ 

• Výstavba, rekonstrukce, 
modernizace budov ZŠ a MŠ 
včetně vybavení moderními 
prostředky a technologiemi 
pro výuku 

• Rozšíření kapacit vzdělávací 
infrastruktury 

• Bezbariérové úpravy 
 

Přitažlivé 
město 

ROP SM 

Opatření 
2.1 

SC 2. Rozvoj 
vzdělanostního 

potenciálu  

2.1 Podpora 
vzdělávacího 

potenciálu 

 
2.1.2 

Zvyšování 
kvality 

a nabídky 
vzdělávání 

• Příprava nových 
vzdělávacích programů 
v počátečním vzdělávání 

• Podpora výuky cizích jazyků 
a ICT v počátečním 
vzdělávání 

• Vzdělávání pedagogů 
a zaměstnanců škol 
v počátečním vzdělávání 

• Inovace studijních programů 
v souladu s požadavky 
znalostní ekonomiky a potřeb 
trhu práce středního, vyššího 
a vysokoškolského 
vzdělávání 

• Rozšiřování nabídky 
kombinovaného a 
distančního studia 

• Vzdělávání pracovníků SŠ 
a VŠ a institucí celoživotního 
vzdělávání, rozvoj 
celoživotního vzdělávání 

• Vytváření a rozvoj spolupráce 
mezi institucemi terciárního 
vzdělávání 

• Rekvalifikace a celoživotní 
vzdělávání zaměstnanců 
a úředníků nejen ze školství 

Přitažlivé 
město 

 

Ekonomický 
rozvoj 

OP VK 

OP LZZ 

 
Specifický cíl Opatření Aktivita Podporované činnosti Prioritní 

oblast 
Financují

cí OP 

3.1.1 Rozvoj 
infrastruktury 
pro výzkum, 

vývoj 
a inovace 

• Investice do rekonstrukce či 
rozšíření kapacit pro výuku 
spojenou s výzkumem, 
vývojem a inovacemi na 
vysokých školách 

• Pořízení přístrojového, 
laboratorního a informačního 
vybavení pro výzkum, vývoj 
a inovace 

• Podpora spolupráce 
veřejného a soukromého 
sektoru ve výzkumu a vývoji 

Ekonomický 
rozvoj 

OP VaVpI 

OP PI SC 3. 
Posílení 
rozvoje 

výzkumu, 
vývoje  

a 
inova čního 
potenciálu  

 

3.1 Podpora 
výzkumu, 

vývoje  
a inovačního 

potenciálu 

 
3.1.2 

Rozšíření 
nabídky 

výukových 
programů pro 

rozvoj 
výzkumu, 

vývoje 
a inovací 

• Modernizace a rozšíření 
nabídky výukových 
programů zaměřených na 
rozvoj výzkumu a vývoje 

• Pořízení přístrojového, 
laboratorního a informačního 
vybavení pro výzkum, vývoj 
a inovace 

• Podpora spolupráce 
veřejného a soukromého 
sektoru ve výzkumu a vývoji 

Ekonomický 
rozvoj 

OP VK 

OP LZZ 
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1.1.1. Popis opat ření a aktivit 

Opatření/aktivita IPRM slouží k dosažení naplnění nastavených cílů a vize. Opatření zároveň naplňují 
prioritní oblasti stanovené Evropskou komisí, pomáhají řešit slabé stránky a hrozby SWOT. Opatření 
se skládají z aktivit, které se již specializují na konkrétní vymezení, jaké aktivity je možné řešit v rámci 
projektů.  

V rámci sledování jednotlivých aktivit zahrnutých v IPRM je nutné správně a realisticky nastavit 
indikátory sledování plnění. Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslit efekt daného projektu – 
přínos k naplnění aktivity, cílů IPRM a operačních programů.  

Aktivita 1.1.1 

Název aktivity Revitalizace ve řejných prostranství a rekonstrukce m ěstských 
komunikací  

Číslo specifického cíle  1 

Vazba na prioritní oblast 

Přitažlivá m ěsta 
a) obnova zanedbaných území města pro podnikání nebo služby 
b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných 
prostranství 
c) zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech 

Financující OP  Regionální opera ční program St řední Morava,  
oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 

Cíle aktivity Zvýšit kvalitu exponovaných ve řejných prostranství a komunikací 
pro zvýšení atraktivnosti m ěsta.  

Popis aktivity 

Pomocí aktivit opatření může město zvýšit atraktivitu veřejných 
prostranství s vysokou intenzitou pohybu obyvatel a zpříjemnit tento 
pohyb zkvalitněním silniční sítě a řešením zvýšení parkovacích 
možností. 

Aktivita řeší revitalizaci stávajícího technického stavu náměstí, 
komunikací, chodníků a inženýrských sítí, dojde k jejich zhodnocení 
v podobě zlepšení vzhledu, doplnění mobiliáře, oživení zeleně 
a zpříjemní jejich využívání. Touto investicí dojde k posílení funkčnosti 
vysoce využívaných lokalit, jež jsou výchozím bodem pro využití 
veřejných služeb nebo nákupy zboží občanů i návštěvníků města. 

Popis, jakým zp ůsobem 
aktivita řeší specifické 
cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Aktivita navazuje na slabé stránky města a specifický cíl č. 1 „Zvýšení 
přitažlivosti a atraktivnosti města“ 

Realizací aktivity v rámci IPRM a získáním finančních prostředků na 
tyto aktivity nad rámec svého rozpočtu bude umožněno investovat do 
těchto oblastí v daleko kratším horizontu, a tedy se podaří nastartovat 
vyšší atraktivitu a přitažlivost města v několika nejbližších letech. 
Naplnění cíle bude zajištěno realizací projektů v rámci výše zmíněných 
aktivit. Opatření bude zajišťovat poloviční část naplnění cíle 
zaměřenou na revitalizaci veřejných prostranství včetně komunikací. 
Dojde k částečnému splnění zvýšení přitažlivosti a atraktivnosti města 
díky vytvoření příjemného místa k životu, podnikání i návštěvě. Bude 
zlepšen vzhled i funkčnost vysoce exponovaných míst jak pro občany, 
tak návštěvníky města v blízkosti významných kulturních a historických 
zajímavostí.  
V rámci cíle by mělo dojít k neutralizaci následujících slabých stránek 
a hrozeb:  
• Nekoordinovaný územní rozvoj 
• Neuspokojivý stav městské zeleně a parkového mobiliáře 
• Neschopnost přilákat návštěvníky na vícedenní pobyt 
• Nedostatek parkovacích ploch 
• Špatný technický stav komunikací uvnitř města 
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na silnou zejména 
u následujících slabých stránek:  
• Zničený a zastaralý mobiliář na některých exponovaných 



Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č. 8  Příloha č. 1 
Čistopis 

 
15 

prostranstvích 
• Nedostatečně reprezentativní kvalita některých exponovaných míst 

v centru města 
• Absence či nedostatek městského mobiliáře v určitých lokalitách 

Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které konstatují současný 
stav veřejného prostranství a komunikací.  
• Nekoordinovaný územní rozvoj 
• Neexistuje ucelená koncepce péče o městskou zeleň 
• Vysoká míra povodňového rizika 
• Neuspokojivý stav městské zeleně a parkového mobiliáře 
• Absence či nedostatek městského mobiliáře  
• Zničený a zastaralý mobiliář na některých exponovaných 

prostranstvích 
• Nedostatečně reprezentativní kvalita některých exponovaných míst 

v centru města 
• Zvýšení kriminality způsobené zanedbáním prevence sociálně 

patologických jevů 
• Horší technický stav komunikací kvůli vysokému zatížení tranzitní 

dopravou 
• Nedostatek parkovacích ploch 
• Špatný technický stav komunikací uvnitř města 
Aktivita řeší rozvíjení silných stránek a příležitostí na základě, kterých 
bylo téma vymezeno: 
• 2. největší městská památková zóna v republice 
• Četné národní kulturní památky a památka UNESCO 
• Výhodná geografická poloha a dopravní spádovost 
• Postupné zavádění bezpečnostních prvků na silnici (výrazné 

osvětlení a barevné zvýraznění přechodů, zpomalovací ostrůvky, 
kruhové objezdy) 

• Zlepšovat kvalitu městské zeleně i veřejných prostranství 
zapojením veřejnosti (kulturní akce, akce na ochranu ŽP) 

• Rekultivace městské zeleně v bytové zástavbě a 
doplnění městským mobiliářem 

Popis realizace aktivity 
(cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů 
aktivity) 

• Revitalizace a regenerace veřejných prostranství včetně veřejné 
zeleně (zejména se jedná o náměstí a navazující komunikace) 

• Dobudování či rekonstrukce místních komunikací 
• Vybavení mobiliářem 
• Dobudování či rekonstrukce inženýrských sítí včetně přeložek 
• Veřejné osvětlení 
• Dobudování chodníků, pěších zón včetně bezbariérového přístupu 
• Řešení parkování 
• Prvky zklidnění dopravy 
• Tvorba hlukových bariér 
• Úprava zastávek veřejné dopravy 
• Instalace kamerového systému  
• Bezbariérové úpravy pro zajištění dostupnosti 
 
Způsobilé výdaje budou  určeny dle platné metodiky Regionální rady 
pro příslušnou výzvu po dohodě se Statutárním městem Olomouc.  
 
Projekty nezakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno datum 
registrace projektové žádosti (tj. dílčího projektu naplňujícího 
Integrovaný plán rozvoje města) na Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava. Výjimkou jsou náklady na projektovou 
dokumentaci, kdy je za počáteční datum způsobilosti považováno 
datum 1. 1. 2007. Projektová dokumentace je způsobilá do 5 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do výše 3 mil. 
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Kč. 

Předpoklady a rizika 
realizace aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové dokumentace 
projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z ROP 2.1 – realizace projektů by se příliš oddálila 

Vhodní p říjemci aktivity  
Vlastníci veřejných prostranství a komunikací:  
• Statutární město Olomouc  
 

Vliv na cílovou skupinu 

• Obyvatelé města 
• Obyvatelé ze spádových regionů 
• Podnikatelské subjekty 
• Návštěvníci, turisté 
Aktivita přinese cílové skupině zvýšený zájem o trávení více času či 
častější využívání daného území. Zvýšení zájmu zároveň podpoří větší 
informovanost o realizaci projektů a zvýšení návštěvnosti ze 
spádových regionů a větší zájem o umisťování podnikatelských aktivit. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 
15   

17 064 000 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 
85   

96 696 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 
  

113 760 000 

Celkové p ředpokládané výdaje 
  

113 760 000 
 
Indikátory aktivity 
 

Indikátory A1.1.1 č. 1 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 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.  
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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 zp ůsobu m ěření Bude provedené šetření v revitalizovaných lokalitách. 
Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum. 
Periodicita m ěření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu  
 

 
 

Indikátory A1.1.1 č. 3 

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celk em 
(33) 

Název aktivity Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací 

Měrná jednotka ha 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 0,5 

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 

Indikátory A1.1.1 č. 2 

Název indikátoru  
Počet uživatel ů majících prosp ěch 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 10 000 

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.  
 
 

Popis zp ůsobu m ěření Počet obyvatel a návštěvníků města, kteří navštíví revitalizovaná 
veřejná prostranství. 

Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum 
Periodicita m ěření  Ročně, po  dobu udržitelnosti 
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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 zp ůsobu m ěření Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaného a revitalizovaného území.  

Zdroj m ěření  

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 m ěření 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 0,2 

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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání kilometrů, kde proběhla rekonstrukce místní silniční 
sítě. 

Zdroj m ěření  Zaměření stavby, kolaudační rozhodnutí  
Periodicita m ěření Po ukončení projektu 
 

Indikátory A1.1.1 č. 5 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
- vybraných m ěst (92)  

Název aktivity Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací 

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 2 

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.  
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Popis zp ůsobu m ěření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava 
Zdroj m ěření  Regionální rada Střední Morava 
Periodicita m ěření Při ukončení podpořených projektů 

 

Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 

Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady 

projektu Zahájení 
činnosti 

Ukon čení 
činnosti 

1. Dolní náměstí - stavební úpravy 100 000 000 Kč 2010 2010 

2. Ulice 8. května - stavební úpravy 
komunikace 

83 500 000 Kč 2010 2011 

3. Křivá ulice náměstíčko 5 500 000 Kč 2010 2010 
4. Náves Stará Víska v Hodolanech   20 000 000 Kč 2010 2012 

5. Nerudova ulice - rekonstrukce 
komunikace 

6 000 000 Kč 2010 2010 

6. Krakovská - rekonstrukce komunikace 
a inž. Sítí 

8 400 000 Kč 2010 2010 

7. Tererovo náměstí, okolí - navýšení 
parkovacích možností 

6 150 000 Kč 2010 2010 

8. U botanické zahrady - rekonstrukce 
parkovacích stání 

9 000 000 Kč 2010 2010 

9. ul. Šlechtitelů - revitalizace veřejného 
prostranství 

40 000 000 Kč 4/2011 11/2011 

10. Ulice 1. máje - stavební úpravy 
komunikace 

79 000 000 Kč 2011 2012 

11. Foerstrova - Svornosti, malá parkoviště 2 500 000 Kč 2010 2010 
12. Voskovcova ulice - malá parkoviště 4 000 000 Kč 2010 2010 

13. Kischova - Nedvědova ul., malá 
parkoviště  

700 000 Kč 2010 2010 

14. Komunikační přivaděče k parkovišti 
a parkoviště 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 
 
 
 

Aktivita 1.2.1 
Název aktivity Modernizace a zp řístupn ění sportoviš ť základních škol 
Číslo specifického cíle  1 

Vazba na prioritní oblast 

Přitažlivá m ěsta 
b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných 
prostranství 
d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb 
e) budování nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas 

Financující OP  Regionální opera ční program St řední Morava,  
oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 

Cíle aktivity 
 Zvýšit využívání zanedbaných sportoviš ť, zpřístupnit ve řejnosti 
a zlepšit zdravotní stav obyvatel díky zvýšené možn osti trávení 
volného času aktivn ě – sportem.  

Popis aktivity 

Aktivita řeší rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury a její 
zpřístupnění veřejnosti, díky které se podaří městu vytvořit příjemnější 
místo k životu, podnikání i návštěvě.  
Důležitým atributem atraktivního města je mj. také bohatá a dostupná 
nabídka sportovního vyžití a volnočasových aktivit, a to jak pro 
organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro 
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neorganizovanou širokou veřejnost. Přínosem realizace projektů bude 
využití stávajících kapacit sportovišť za účelem jejich obnovy a tím 
zkvalitnění nabídky provozování sportu.  
Revitalizací ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění 
veřejnosti přispěje k aktivnějšímu využívání volného času a zlepšení 
zdraví obyvatel.  

Popis, jakým zp ůsobem 
aktivita řeší specifické 
cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Aktivita navazuje na slabé stránky města a specifický cíl č. 1 „Zvýšení 
přitažlivosti a atraktivnosti města“ 

Město získáním finanční prostředků z ROP SM bude moci investovat 
do těchto oblastí v daleko kratším časovém horizontu než 
financováním pouze z rozpočtu města. Mělo by se tím podařit 
nastartovat vyšší atraktivitu a přitažlivost města a motivovat lidi ke 
spokojenosti v několika nejbližších letech. 

Naplnění cíle bude zajištěno realizací projektů v rámci níže zmíněných 
aktivit. Aktivita bude zajišťovat část cíle zaměřenou na rozšíření 
a modernizaci volnočasové infrastruktury. Dojde ke zvýšení přitažlivosti 
a atraktivnosti města díky vytvoření příjemného místa k životu, 
podnikání i návštěvě.  
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na silnou zejména 
u následujících slabých stránek:  
• Nedostatek atraktivní nabídky pro trávení volné času dětí 

a mládeže 
• Nedostatek infrastruktury pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek sportovišť pro mládež a veřejnost 
• Nedostatečná kvalita všech sportovišť 

Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které konstatují současný 
stav volnočasových aktivit.  
• Nekoordinovaný územní rozvoj 
• Zvýšení kriminality způsobené zanedbáním prevence sociálně 

patologických jevů 
• Nedostatek atraktivní nabídky pro trávení volného času dětí 

a mládeže 
• Nedostatek infrastruktury pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek sportovišť pro mládež a veřejnost 
• Nedostatečná kvalita všech sportovišť 
Aktivita řeší rozvíjení silných stránek a příležitostí, na základě kterých 
bylo téma vymezeno: 
• Zlepšovat kvalitu městské zeleně i veřejných prostranství 

zapojením veřejnosti (kulturní akce, akce na ochranu ŽP) 
• Rekultivace městské zeleně v bytové zástavbě a doplnění 

městským mobiliářem 
• Pestrá nabídka pro aktivní i pasivní sportovního vyžití 
• Otevírání sportovišť ZŠ veřejnosti 
Město získalo několik významných ocenění v oblasti prevence 
kriminality a začleňování osob se zdravotním postižením 

Popis realizace aktivity 
(cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů 
aktivity) 

• Regenerace, rozšíření, modernizace, výstavba sportovišť 
základních škol 

• Zpřístupnění sportovišť ZŠ veřejnosti (obnova sportovního 
vybavení) 

• Dobudování místních komunikací, příp. nutné technické 
infrastruktury v návaznosti na volnočasové aktivity 

• Obnova a revitalizace zeleně v rámci budování sportoviště 
 
Způsobilé výdaje budou  určeny dle platné metodiky Regionální rady 
pro příslušnou výzvu po dohodě se Statutárním městem Olomouc.  
 
Projekty nezakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno datum 
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registrace projektové žádosti (tj. dílčího projektu naplňujícího 
Integrovaný plán rozvoje města) na Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava. Výjimkou jsou náklady na projektovou 
dokumentaci, kdy je za počáteční datum způsobilosti považováno 
datum 1. 1. 2007. Projektová dokumentace je způsobilá do 5 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do výše 3 mil. 
Kč. 
 
Projekty zakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů dílčího projektu naplňujícího 
Integrovaný plán rozvoje města je považováno datum, kdy Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava písemně potvrdí, 
že projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené podmínkami pro 
regionální investiční podporu s výhradou konečného výsledku 
podrobného prověření ve smyslu čl. 13 Nařízení Komise č. 800/2008, 
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách). Konečný výsledek podrobného prověření ve 
smyslu čl.13 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy 
o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Obdržením 
písemného potvrzení, že projekt splňuje podmínky způsobilosti 
vymezené podmínkami pro regionální investiční podporu, nevzniká 
žadateli nárok na schválení projektu ani na poskytnutí dotace. 

Předpoklady a rizika 
realizace aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové dokumentace 
projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z ROP 2.1 – realizace projektů by se příliš oddálila 

Vhodní p říjemci aktivity  

Vlastníci sportovišť základních škol: 
• Statutární město Olomouc 
• Příspěvkové organizace Statutárního města Olomouc - základní 

školy 

Vliv na cílovou skupinu 

• Obyvatelé města - děti, mládež, dospělá veřejnost 
• Obyvatelé ze spádových regionů 
• Návštěvníci  
• Kluby 
• Sportovci  
Díky zvýšené možnosti ke sportování v blízkosti bydliště může cílová 
skupina trávit svůj volný čas aktivně, předcházet zdravotním 
problémům a vzniku sociálně patologických jevů u mládeže. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 
15   

7 110 000 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 
85   

40 290 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 
  

47 400 000 

Celkové p ředpokládané výdaje 
  

47 400 000 
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Indikátory aktivity 

 

Indikátory A 1.2.1 č. 2 
Název indikátoru  Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených kulturních 

Indikátory A 1.2.1 č. 1 

Název indikátoru Počet nov ě vytvo řených pracovních míst v rámci projekt ů na 
udržitelný rozvoj m ěst (74)  

Název aktivity Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních 
škol 

Měrná jednotka Počet osob 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 1 

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 zp ůsobu m ěření Na základě uzavřených pracovních smluv, náplní práce 
a ověření mzdových listů bude zjišťováno naplňování ukazatele. 

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

Periodicita m ěření Ročně po dobu udržitelnosti 
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a volno časových za řízení (128) 

Název aktivity Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních  
škol 

Měrná jednotka Počet osob 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 1 000 

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

Periodicita m ěření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 

 

Indikátory A 1.2.1 č. 3 

Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů 
zájmové a volno časové povahy – ve m ěstech (121)  

Název aktivity Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních 
škol  

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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity. 

Zdroj m ěření  

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 m ěření  Při ukončení projektu 

 
Indikátory A 1.2.1 č. 4 

Název indikátoru  Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů zájmové 
a volno časové povahy (m ěsta) (46)  

Název aktivity Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních 
škol 

Měrná jednotka m²  

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 2 000 

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 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 
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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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, 
které budou sloužit volnočasovým aktivitám.  

Zdroj m ěření  

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 m ěření Při ukončení fyzické realizace projektu 
 

Indikátory A1.2.1 č. 5 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
– vybraných m ěst (92)  

Název aktivity Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních  
škol 

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 zp ůsobu m ěření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava 
Zdroj m ěření  Regionální rada Střední Morava 
Periodicita m ěření Při ukončení podpořených projektů 
 
 
Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
 

Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady 

projektu Zahájení 
činnosti 

Ukon čení 
činnosti 

1. Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská 14 000 000 Kč 04/2010 10/2011 
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2. Sportujeme společně - ZŠ Heyrovského  43 000 000 Kč 04/2010 06/2011 
3. Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova 13 000 000 Kč 04/2010 10/2011 

 

 

Aktivita 1.2.2 
Název aktivity Vybudování in-line stezek a freestylových areál ů 
Číslo specifického cíle  1 

Vazba na prioritní oblast 

Přitažlivá m ěsta 
b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně 
využívaných prostranství 
d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb 
e) budování nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, 
volný čas nebo cestovní ruch 

Financující OP  Regionální opera ční program St řední Morava,  
oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 

Cíle aktivity 

Zvýšit využívání zanedbaných a nevyužívaných 
chodník ů, komunikací a sportoviš ť pro nabídnutí další 
možnosti aktivního využití volného času a to zejména 
in-line bruslení a vybudování freestylového areálu jako 
prevence kriminality mládeže.  

Popis aktivity 

Aktivita řeší rozšíření a modernizaci volnočasové 
infrastruktury, zejména revitalizací nevyužívaných 
chodníků, cest, komunikací a prostranství. Vybudováním 
in-line stezek či freestylového areálu se zpřístupní další 
prostory s možností využívání veřejností k trávení volného 
času, městu se tedy podaří vytvořit příjemnější místo 
k životu, podnikání i návštěvě.  
Důležitým atributem atraktivního města je mj. také bohatá 
a dostupná nabídka sportovního vyžití a volnočasových 
aktivit, a to zejména pro neorganizovanou širokou 
veřejnost.  
Revitalizace ploch ke sportování přispěje k aktivnějšímu 
využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel. 
Zavedení a vybudování sítě pro in-linové bruslení nabídne 
zájemcům další možnost aktivního trávení volného času, 
ale také podpoří uplatňování zdravého životního stylu 
i umožní cíleně zlepšit přitažlivost a životní prostředí 
města.   

Popis, jakým zp ůsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Aktivita navazuje na slabé stránky města a specifický cíl č. 
1 „Zvýšení přitažlivosti a atraktivnosti města“ 

Město získáním finanční prostředků z ROP SM bude moci 
investovat do těchto oblastí v daleko kratším časovém 
horizontu než financováním pouze z rozpočtu města. Mělo 
by se tím podařit nastartovat vyšší atraktivitu a přitažlivost 
města a motivovat lidi ke spokojenosti v několika 
nejbližších letech. 
Naplnění cíle bude zajištěno realizací projektů v rámci níže 
zmíněných aktivit. Aktivita bude zajišťovat část cíle 
zaměřenou na rozšíření a modernizaci volnočasové 
infrastruktury. Dojde ke zvýšení přitažlivosti a atraktivnosti 
města díky vytvoření příjemného místa k životu.  
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na 
silnou zejména u následujících slabých stránek:  
• Nedostatek in-line stezek pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek infrastruktury pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek sportovišť pro mládež a veřejnost 
• Nedostatečná kvalita všech sportovišť 
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Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které 
konstatují současný stav volnočasových aktivit.  
• Nekoordinovaný územní rozvoj 
• Neuspokojivý stav městské zeleně a parkového 

mobiliáře 
• Zvýšení kriminality způsobené zanedbáním prevence 

sociálně patologických jevů 
• Nedostatek atraktivní nabídky pro trávení volného času 

dětí a mládeže 
• Nedostatek  in-line stezek pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek infrastruktury pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek sportovišť pro mládež a veřejnost 
• Nedostatečná kvalita všech sportovišť 
Aktivita řeší rozvíjení silných stránek a příležitostí, na 
základě kterých bylo téma vymezeno: 
• Zlepšovat kvalitu městské zeleně i veřejných 

prostranství zapojením veřejnosti (kulturní akce, akce 
na ochranu ŽP) 

• Pestrá nabídka pro aktivní i pasivní sportovního vyžití 
• Zahájení výstavby in-line stezek v centru města 
• Otevírání sportovišť ZŠ veřejnosti 
• Existence Strategie rozvoje cyklistické dopravy 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledk ů, výstup ů a dopad ů aktivity)  

• Vybudování in-line stezek včetně zázemí  
•  Budování doprovodné infrastruktury (informační 

cedule, značení, mobiliář, úprava či výsadba veřejné 
zeleně) 

• Freestylové volně přístupné areály – areály s dráhami 
pro sport s využitím MTB a BMX kol, příp. motocykly, 
zařízení a dráhy pro skateboard či in-line, street hokej 

• Rekonstrukce/přeložky dotčených inženýrských sítí 
 
Způsobilé výdaje budou  určeny dle platné metodiky 
Regionální rady pro příslušnou výzvu po dohodě se 
Statutárním městem Olomouc.  
 
Projekty nezakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno 
datum registrace projektové žádosti (tj. dílčího projektu 
naplňujícího Integrovaný plán rozvoje města) na Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. 
Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci, kdy je 
za počáteční datum způsobilosti považováno datum 1. 1. 
2007. Projektová dokumentace je způsobilá do 5 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do 
výše 3 mil. Kč. 
 
Projekty zakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů dílčího projektu 
naplňujícího Integrovaný plán rozvoje města je 
považováno datum, kdy Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava písemně potvrdí, že projekt 
splňuje podmínky způsobilosti vymezené podmínkami pro 
regionální investiční podporu s výhradou konečného 
výsledku podrobného prověření ve smyslu čl. 13 Nařízení 
Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách). Konečný výsledek podrobného 
prověření ve smyslu čl.13 800/2008, kterým se v souladu 
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s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné 
nařízení o blokových výjimkách). Obdržením písemného 
potvrzení, že projekt splňuje podmínky způsobilosti 
vymezené podmínkami pro regionální investiční podporu, 
nevzniká žadateli nárok na schválení projektu ani na 
poskytnutí dotace. 
 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové 
dokumentace projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z ROP 2.1 – realizace projektů by se 
příliš oddálila 

Vhodní p říjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat 

Vlastníci sportovišť a dětských hřišť 
• Statutární město Olomouc 
• Příspěvkové organizace Statutárního města Olomouc 

Vliv na cílovou skupinu 

• Obyvatelé města - děti, mládež, dospělá veřejnost 
• Obyvatelé ze spádových regionů 
• Návštěvníci  
• Podnikatelské subjekty 
• Kluby 
Díky zvýšené možnosti ke sportování v blízkosti bydliště 
může cílová skupina trávit svůj volný čas aktivně, 
předcházet zdravotním problémům a vzniku sociálně 
patologických jevů u mládeže. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 
15   

4 266 000 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 
85   

24 174 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 
  

28 440 000 

Celkové p ředpokládané výdaje 
  

28 440 000 
 

 
 
 
Indikátory aktivity 
 

Indikátory A1.2.2 č. 1 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 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 ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou 
otázek jako před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu 
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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 zp ůsobu m ěření Bude provedené šetření v revitalizovaných lokalitách. 
Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum. 
Periodicita m ěření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu 
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Indikátory A 1.2.2 č. 3 
Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů 

Indikátory A 1.2.2 č. 2 

Název indikátoru Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených kulturních 
a volno časových za řízení (128) 

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

Měrná jednotka Počet osob 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 500 

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 zp ůsobu m ěření 
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 m ěření  

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 m ěření Ročně po dobu udržitelnosti 



Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č. 8  Příloha č. 1 
Čistopis 

 
31 

zájmové a volno časové povahy – ve m ěstech (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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity. 

Zdroj m ěření  Kolaudační rozhodnutí 
Periodicita m ěření Při ukončení projektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátory A1.2.2 č. 4 

Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů zájmové 
a volno časové povahy (m ěsta) (46)  

Název aktivity Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů 
Měrná jednotka m2 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 000 

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 také plochu 
budov a venkovních staveb (tzn. plochu bazénu, hřiště apod.). 
Musí se však jednat o stavbu ve smyslu stavebního zákona (tzn. 
Ńe 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 
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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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, 
které budou sloužit volnočasovým aktivitám.  

Zdroj m ěření  

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 m ěření Při ukončení fyzické realizace projektu 
 

Indikátory A1.2.2 č. 5 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
– vybraných m ěst (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 zp ůsobu m ěření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava 
Zdroj m ěření  Regionální rada Střední Morava 
Periodicita m ěření Při ukončení podpořených projektů 

 

 

 

 

 

 

 

Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
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Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady 

projektu Zahájení 
činnosti 

Ukon čení 
činnosti 

1. In-line stezky Olomouc - Hejčínské louky 25 823 000 Kč 01/2010 12/2011 
2. Bikepark Olomouc (hřiště MTB) 3 742 000 Kč 04/2011 10/2012 
3. In-line stezky Olomouc - Chválkovické 

paseky 
17 974 950 Kč 

08/2009 12/2012 

4. Inl-ine stezka propojení Bezručových 
sadů s Moravou Campus 

10 156 650 Kč 01/2011 12/2013 

 

 

Aktivita 1.2.3 

Název aktivity Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové 
aktivity 

Číslo specifického cíle  1 

Vazba na prioritní oblast 

Přitažlivá m ěsta 
b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně 
využívaných prostranství 
e) budování nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, 
volný čas nebo cestovní ruch 

Financující OP  Regionální opera ční program St řední Morava,  
oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 

Cíle aktivity 

Cílem aktivity je rekonstrukce a modernizace stávajících 
sportovních areálů a objektů, jejichž vlastníkem je 
statutární město Olomouc. Tím dojde ke zlepšení 
podmínek pro volnočasové  aktivity obyvatel a návštěvníků 
města. 
 

Popis aktivity 

Aktivita řeší rozšíření, zkvalitnění a modernizaci 
volnočasové infrastruktury, zejména revitalizací 
zastaralých sportovních areálů a prostranství. 
Rekonstrukcí a novou výstavbou dojde ke zlepšení 
a rozšíření možností k trávení volného času obyvatel i 
návštěvníků města v oblasti nejen sportovní, ale i různých 
společenských a kulturních akcí. 
Dojde také k významné estetické úpravě areálu v centru 
města, což zvýší jeho atraktivitu nejen pro obyvatele, ale i 
návštěvníky města. 
Tím dojde rovněž ke zvýšení možnosti aktivního trávení 
volného času a tím k významné prevenci sociálně 
patologických jevů a kriminality zejména u mládeže. 
Aktivita podpoří uplatňování zdravého životního stylu 
i umožní cíleně zlepšit přitažlivost a životní prostředí 
města.   
 

Popis, jakým zp ůsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Aktivita navazuje na slabé stránky města a specifický cíl č. 
1 „Zvýšení přitažlivosti a atraktivnosti města“ 

Město získáním finanční prostředků z ROP SM bude moci 
investovat do těchto oblastí v daleko kratším časovém 
horizontu než financováním pouze z rozpočtu města. Mělo 
by se tím podařit nastartovat vyšší atraktivitu a přitažlivost 
města a motivovat lidi ke spokojenosti v několika 
nejbližších letech. 
Naplnění cíle bude zajištěno realizací projektů v rámci 
výše zmíněných aktivit. Aktivita bude zajišťovat část cíle 
zaměřenou na rozšíření a modernizaci volnočasové 
infrastruktury. Dojde ke zvýšení přitažlivosti a atraktivnosti 
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města díky vytvoření příjemného místa k životu.  
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na 
silnou zejména u následujících slabých stránek:  
• Nedostatek infrastruktury pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek sportovišť pro mládež a veřejnost 
• Nedostatečná kvalita všech sportovišť 

Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které 
konstatují současný stav volnočasových aktivit.  
• Nekoordinovaný územní rozvoj 
• Zvýšení kriminality způsobené zanedbáním prevence 

sociálně patologických jevů 
• Nedostatek atraktivní nabídky pro trávení volného času 

dětí a mládeže 
• Nedostatek infrastruktury pro volnočasové aktivity 
• Nedostatek sportovišť pro mládež a veřejnost 
• Nedostatečná kvalita všech sportovišť 

 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledk ů, výstup ů a dopad ů aktivity)  

• Modernizace plaveckého bazénu 
• Zvýšení příležitostí pro trávení volného času 
• Zlepšení kvality sportovních areálů 
• Posílení prevence sociálně patologických jevů 
• Pestrá nabídka pro aktivní i pasivní sportovní využití 
 
Způsobilé výdaje budou  určeny dle platné metodiky 
Regionální rady pro příslušnou výzvu po dohodě se 
Statutárním městem Olomouc.  
 
Projekty nezakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno 
datum registrace projektové žádosti (tj. dílčího projektu 
naplňujícího Integrovaný plán rozvoje města) na Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. 
Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci, kdy je 
za počáteční datum způsobilosti považováno datum 1. 1. 
2007. Projektová dokumentace je způsobilá do 5 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do 
výše 3 mil. Kč. 
 
Projekty zakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů dílčího projektu 
naplňujícího Integrovaný plán rozvoje města je 
považováno datum, kdy Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava písemně potvrdí, že projekt 
splňuje podmínky způsobilosti vymezené podmínkami pro 
regionální investiční podporu s výhradou konečného 
výsledku podrobného prověření ve smyslu čl. 13 Nařízení 
Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách). Konečný výsledek podrobného 
prověření ve smyslu čl.13 800/2008, kterým se v souladu 
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné 
nařízení o blokových výjimkách). Obdržením písemného 
potvrzení, že projekt splňuje podmínky způsobilosti 
vymezené podmínkami pro regionální investiční podporu, 
nevzniká žadateli nárok na schválení projektu ani na 
poskytnutí dotace. 
 



Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č. 8  Příloha č. 1 
Čistopis 

 
35 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové 
dokumentace projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z ROP 2.1 – realizace projektů by se 
příliš oddálila 

Vhodní p říjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat 

Vlastníci sportovního areálu: 
• Statutární město Olomouc 
 

Vliv na cílovou skupinu 

• Obyvatelé města - děti, mládež, dospělá veřejnost 
• Obyvatelé ze spádových regionů 
• Návštěvníci  
• Podnikatelské subjekty 
• Kluby 
Díky zvýšené možnosti ke sportování v blízkosti bydliště 
může cílová skupina trávit svůj volný čas aktivně, 
předcházet zdravotním problémům a vzniku sociálně 
patologických jevů u mládeže. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 60 21 000 026 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 40 14 000 017 
Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 35 000 043 
Celkové p ředpokládané výdaje 35 000 043 
 

Indikátory aktivity 
 

Indikátory A1.2.3 č. 1 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst a obcí (154)  
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.  
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Popis zp ůsobu m ěření Bude provedené šetření v revitalizovaných lokalitách. 
Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum. 
Periodicita m ěření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu 
 

Indikátory A 1.2.3 č. 2 

Název indikátoru Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených kulturních 
a volno časových za řízení (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 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 zp ůsobu m ěření 
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 m ěření  

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 m ěření Ročně, po dobu udržitelnosti 
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Indikátory A 1.2.3 č. 3 

Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů 
zájmové a volno časové povahy – ve m ěstech (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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity. 

Zdroj m ěření  Kolaudační rozhodnutí 
Periodicita m ěření Při ukončení projektu 
 

Indikátory A1.2.3 č. 4 

Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů zájmové a 
volno časové povahy (m ěsta) (46) 

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 
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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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných ploch, které 
budou sloužit volnočasovým aktivitám. 

Zdroj m ěření  

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 m ěření Při ukončení fyzické realizace projektu 
 

 

Indikátory A1.2.3 č. 5 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
– vybraných m ěst (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 a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace IPRM.  
 

Popis zp ůsobu m ěření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava 
Zdroj m ěření  Regionální rada Střední Morava 
Periodicita m ěření Při ukončení podpořených projektů 

 

Indikátory A1.2.3 č. 6 

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celk em 
(33) 

Název aktivity Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce 
městských komunikací 

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 
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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 zp ůsobu m ěření Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaného a revitalizovaného území.  

Zdroj m ěření  

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 m ěření Po ukončení projektu 

 

 

Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 

 

Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady 

projektu Zahájení 
činnosti 

Ukon čení 
činnosti 

1. Rekonstrukce venkovního areálu 
plaveckého bazénu  

 
35 000 000 Kč 

 
09/2012 

 
05/2013 

 
 

 

 

 

Aktivita 2.1.1 

Název aktivity Modernizace a rozši řování kapacit vzd ělávací 
infrastruktury ZŠ a MŠ 

Číslo specifického cíle  2 

Vazba na prioritní oblast 

Přitažlivá m ěsta 
d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb 
Ekonomický rozvoj 
f) podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost 
g) zvyšování kvality pracovní síly 

Financující OP  Regionální opera ční program St řední Morava,  
oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 

Cíle aktivity 
Umožnit zvýšení vzd ělanosti d ětí a mládeže díky nové 
infrastruktu ře pro vzd ělávací aktivity s cílem zlepšit 
jejich uplatn ění v dalším studiu a na trhu práce.   

Popis aktivity 

Aktivita se zaměřuje na vytváření moderního a funkčního 
zázemí pro vzdělávací instituce. 
Obsahem v rámci realizace projektů bude řešit zajištění 
rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol 
a vybudování nových prostor doplněných o moderní 
vyučovací techniku. To umožní výuku nových netradičních 
předmětů, rozšíření tělesné výchovy a mohou vzniknout 
i nové prostory s moderním vybavením pro výuku osob 
v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace.  

Popis, jakým zp ůsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Město získáním finančních prostředků z ROP SM bude 
moci investovat do těchto oblastí v daleko kratším 
časovém horizontu než financováním pouze z rozpočtu 
města. Tato možnost povede k rozvoji možností pomoci 
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zvýšit vzdělanostní a znalostní potenciál obyvatel města 
a motivovat lidi k životu právě v Olomouci.  
Naplnění cíle bude zajištěno realizací projektů v rámci níže 
zmíněných aktivit. Aktivita bude zajišťovat část cíle 
zaměřenou na rozvoj vzdělanosti. Cíl bude naplněn 
pomocí kvalitních podmínek pro rozvíjení znalostí 
a dovedností žáků a studentů v počátečním vzdělávání 
prostřednictvím moderního a funkčního zázemí.  
V rámci cíle by mělo dojít k neutralizaci následujících 
slabých stránek a hrozeb:  
• Neschopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce 

v oblasti vzdělávání 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
• Rostoucí míra kriminality 
• Nedostatek moderních metod ve vyučování 
• Nízká počítačová gramotnost starších obyvatel 
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na 
silnou zejména u následujících slabých stránek:  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 

zaměřených oborů 
• Nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ v (nově vzniklých 

rezidenčních částech města) 

Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které 
konstatují současný stav vzdělávací infrastruktury.  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 

zaměřených oborů 
• Neschopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce 

v oblasti vzdělávání 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
• Nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ v nově vzniklých 

rezidenčních částech města 
• Rostoucí míra kriminality 
• Nedostatek moderních metod ve vyučování 
• Nízká počítačová gramotnost starších obyvatel 
 
Aktivita řeší rozvíjení silných stránek a příležitostí, na 
základě kterých bylo téma vymezeno: 
• Vysoký podíl zaměstnaných ve službách 
• Podpora specifických forem vzdělávání 
• Tradiční univerzitní město 
• Široká nabídka vzdělávacích zařízení včetně 

terciérního 
• Město získalo několik významných ocenění v oblasti 

prevence kriminality a začleňování osob se zdravotním 
postižením 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledk ů, výstup ů a dopad ů aktivity)  

• Výstavba, rekonstrukce, modernizace budov ZŠ a MŠ 
včetně vybavení moderními prostředky a 
technologiemi pro výuku 

• Rozšíření kapacit vzdělávací infrastruktury 
• Bezbariérové úpravy 
 
Způsobilé výdaje budou  určeny dle platné metodiky 
Regionální rady pro příslušnou výzvu po dohodě se 
Statutárním městem Olomouc.  
 
Projekty nezakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno 
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datum registrace projektové žádosti (tj. dílčího projektu 
naplňujícího Integrovaný plán rozvoje města) na Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. 
Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci, kdy je 
za počáteční datum způsobilosti považováno datum 1. 1. 
2007. Projektová dokumentace je způsobilá do 5 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do 
výše 3 mil. Kč. 
 
Projekty zakládající veřejnou podporu: 
Za počáteční datum způsobilosti výdajů dílčího projektu 
naplňujícího Integrovaný plán rozvoje města je 
považováno datum, kdy Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava písemně potvrdí, že projekt 
splňuje podmínky způsobilosti vymezené podmínkami pro 
regionální investiční podporu s výhradou konečného 
výsledku podrobného prověření ve smyslu čl. 13 Nařízení 
Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách). Konečný výsledek podrobného 
prověření ve smyslu čl.13 800/2008, kterým se v souladu 
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné 
nařízení o blokových výjimkách). Obdržením písemného 
potvrzení, že projekt splňuje podmínky způsobilosti 
vymezené podmínkami pro regionální investiční podporu, 
nevzniká žadateli nárok na schválení projektu ani na 
poskytnutí dotace. 
 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové 
dokumentace projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z ROP 2.1 – realizace projektů by se 
příliš oddálila 

Vhodní p říjemci aktivity  
• Statutární město Olomouc 
• Příspěvkové organizace Statutárního města Olomouc - 

základní a mateřské školy 

Vliv na cílovou skupinu 

• Děti, žáci, studenti 
• Pedagogové 
• Nezaměstnaní 
• Dospělí v rámci celoživotního vzdělávání  
Zlepšení vzdělávacích možností pomůže cílové skupině se 
lépe umístit v dalším studiu a dále na trhu práce 
v konkurenci s dalšími jedinci. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 
 

15% 
  

6 273 529 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM   

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 
 

85% 
  

35 550 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 
  

41 823 529 

Celkové p ředpokládané výdaje 
  

41 823 529 
 

                                                           
 
 
 



Oznámení o změně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc č. 8  Příloha č. 1 
Čistopis 

 
42 

Indikátory aktivity 
 

Indikátory A1.2.2 2.1.1 č. 1 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 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 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 zp ůsobu m ěření Bude provedeno šetření v revitalizovaných lokalitách. 
Zdroj m ěření  Dotazníkové šetření, průzkum. 
Periodicita m ěření Po 1. roce po ukončení fyzické realizace projektu 
 

Indikátory A2.1.1 č. 3 

Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů 
pro vzd ělávání – ve m ěstech (117)  

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

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 

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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání rekonstruovaných či nových objektů, které budou 
sloužit pro vzdělávací aktivity. 
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Zdroj m ěření  Kolaudační rozhodnutí.  
Periodicita m ěření Po ukončení projektu 

Indikátory A2.1.1 č. 2 

Název indikátoru  Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených 
vzdělávacích za řízení (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 600 

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 zp ůsobu m ěření 
Počet osob se bude sledovat v daném zařízení a vykazovat 
v rámci dílčího projektu. Počet bude vycházet z osob účastnících 
se daných kurzů. 

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

Periodicita m ěření Ročně, po dobu udržitelnosti 
 

Indikátory A2.1.1 č. 4 

Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů určených 
pro rozvoj vzd ělávání (44)  

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

Měrná jednotka m² 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 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 uŃívání s nebytovým 
prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do 
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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 zp ůsobu m ěření 
Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů dojde 
ke spočítání plochy regenerovaného a revitalizovaných ploch, 
které budou sloužit vzdělávacím aktivitám.  

Zdroj m ěření   Projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí. 
Periodicita m ěření Při  ukončení fyzické realizace projektu. 
 

Indikátory A1.2.2 č. 5 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
– vybraných m ěst (92)  

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

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 

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 zp ůsobu m ěření Podepsaná smlouva s Regionální radou Střední Morava 
Zdroj m ěření  Regionální rada Střední Morava 
Periodicita m ěření Při ukončení podpořených projektů 

 

Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 

Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady 

projektu Zahájení 
činnosti 

Ukon čení 
činnosti 

1. Společně do školy - MŠ Zeyerova 25 000 000 Kč 05/2010 09/2010 
2. Společně do školy - ZŠ Droždín 13 000 000 Kč 05/2010 10/2010 
3. Společně do školy - ZŠ Nemilany 28 000 000 Kč 06/2010 10/2010 
4. Společně do školy - ZŠ Spojenců 6 000 000 Kč 06/2010 10/2010 

 


