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4.6.1. Monitorovací indikátory pro specifické cíle IPRM  
 

Specifický cíl 1 – Obnova městských částí a jejich funkcí 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92) 
Měrná jednotka  počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  2 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

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

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 
Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 
Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  2 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy 
Zdroj měření  Monitorovací zprávy 
Periodicita měření Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106) 
Měrná jednotka Počet  



Oznámení o změně v IPRM Městské parky č. 3   Příloha č. 1 
Čistopis 
 

Regionální operační program  Strana 2 (celkem 9) 

Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 2 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy 
Zdroj měření  Monitorovací zprávy 
Periodicita měření Při ukončení projektu  
 
Indikátory 
Název indikátoru  Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 

zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121) 
Měrná jednotka počet 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 1 
Popis indikátoru  

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 

volnočasové aktivity (města) (26) 
Měrná jednotka m2 
Výchozí hodnota 0  
Cílová hodnota  2000 
Popis indikátoru  

Jedná se o počet m² užitné podlahové plochy objektu, který bude 
v rámci realizace projektu nově vybudován ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel) a bude sloužit pro zájmové a volnočasové 
aktivity, jak je vymezuje příslušná výzva. Podlahovou plochou se 
rozumí podlahová plocha všech místností nebytového prostoru 
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nebo rozestavěného prostoru včetně ploch určených výhradně 
k užívání s nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává 
jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných 
ploch, kterou 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 vycházející z Řečtiny, které 
představuje úzkou, visutou  chodbu v patrech budovy. Obecně 
má obdobný obsah i výraz vnitřní balkon. Tento indikátor lze 
použít pouze v souvislosti s novou výstavbou (nedá se tedy 
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu  
 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Počet podniků/organizací služeb založených nebo 

udržených v revitalizované části města (87) 
Měrná jednotka Počet subjektů 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  1 
Popis indikátoru  

Indikátor kontextově uvádí dopad projektu na území města 
s přímým ekonomickým prospěchem. 
Do hodnoty indikátoru se započítává počet provozoven 
podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kterých 
zaměstnanci, zákazníci či klienti mají přímý prospěch v řešení 
nebo mohou řešení využít jako lepší či alespoň rovnocennou 
alternativu výchozího stavu. Udrženým podnikem/organizací 
služeb se rozumí subjekt, který měl v daném území sídlo před i 
po realizaci projektu. Novým podnikem se rozumí subjekt, který 
před realizací projektu v území původně nesídlil. 
Město = obce nad 5 000 obyvatel včetně. 
Hodnota se uvádí v závěrečné monitorovací zprávě. V době 
udržitelnosti příjemce oznamuje případné změny. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
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Zdroj měření   ČSÚ,živnostenský rejstřík 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 

a volnočasových zařízení (128) 
Měrná jednotka  Počet  
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  180 000  
Popis indikátoru  

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

Popis způsobu měření  Průběžná evidence návštěvnosti, vstupů nebo terénní šetření 
Zdroj měření   Provozní evidence zařízení, dotazníky 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4) 
Měrná jednotka km 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota 0,45  
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

(31) 
Měrná jednotka  m2 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota 250 
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Popis indikátoru Hodnota indikátoru se počítá jako plocha části nově založeného, 
regenerovaného nebo revitalizovaného území, která je tvořená 
veřejnou zelení a parky. Do hodnoty indikátoru se zahrnuje 
pouze plocha zeleně, která bude skutečně nově vytvořená nebo 
rekonstruovaná v rozsahu parcely či jinak vymezeného území. 
Do tohoto indikátoru nemůže být započítána plocha objektů, 
přístřešků, dětských hřišť, altánků, komunikací a chodníků, 
apod., pokud nejsou součástí dotčené parcely.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Počet nově vytvořených pracovních míst   

v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst  (74) 
 

Měrná jednotka počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  4 
Popis indikátoru 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.  
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Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po 
celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, resp. 3 roky pro malé a 
střední podnikatele, od finančního ukončení realizace projektu, 
jinak se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace.  
Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená 
pracovní místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst 
nad rámec Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany 
poskytovatele dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv 
ani na výši poskytnuté dotace.  
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí 
být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s 
podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je 
vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu 
udržitelnosti projektu.  
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z 
Úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka 
a jinými doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách, apod.   

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Počet nově vytvořených pracovních míst  

v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst – muži (75) 
 

Měrná jednotka počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  2 
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro muže z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouží k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
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Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Počet nově vytvořených pracovních míst  v rámci projektů 

na udržitelný rozvoj měst -  ženy (76) 
Měrná jednotka počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  2 
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouží k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154) 
Měrná jednotka % 
Výchozí hodnota 100  
Cílová hodnota 140 
Popis indikátoru 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 
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čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl.  
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.  
 

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 
Zdroj měření  Dotazníkové šetření  
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu 
 
 
Specifický cíl 2 – Atraktivní a udržované městské parky 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92) 
Měrná jednotka  počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

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

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 
Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 
Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
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Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106) 
Měrná jednotka Počet  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru  Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4) 
Měrná jednotka km 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota 7,4 
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
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Indikátory 
Název indikátoru  Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 

(33) 
Měrná jednotka ha 
Výchozí hodnota 0  
Cílová hodnota 5,9  
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154) 
Měrná jednotka % 
Výchozí hodnota 100  
Cílová hodnota 140  
Popis indikátoru 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. 
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Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl.  
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.  
 

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 
Zdroj měření  Dotazníkové šetření  
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu 
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Specifický cíl 3 – Problémová území města 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92) 
Měrná jednotka  počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

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

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 
Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 
Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106) 
Měrná jednotka Počet  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 2 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
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vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu  
 
Indikátory 
Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území  celkem 

(33) 
Měrná jednotka ha 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  0,6 
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst  v rámci projektů 

na udržitelný rozvoj měst (74) 
Měrná jednotka Počet 
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Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  0,5 
Popis indikátoru 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 



Oznámení o změně v IPRM Městské parky č. 3   Příloha č. 1 
Čistopis 
 

Regionální operační program  Strana 16 (celkem 9) 

nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z 
Úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka 
a jinými doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách, apod. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154) 
Měrná jednotka % 
Výchozí hodnota 100  
Cílová hodnota 130 
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

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

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 
Zdroj měření  Dotazníkové šetření  
Periodicita měření  Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu 
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4.7.1 Indikátory aktivity 
 
Opatření 1.1 – Rozvoj výstaviště Flora 
 

Aktivity 
Název aktivity 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch 

Číslo specifického cíle 1 
Vazba na prioritní oblast Ekonomický rozvoj  
Financující OP Regionální operační program Střední Morava 
Cíle aktivity Cílem této aktivity je zvýšení kvality a rozsahu výstavních 

ploch areálu výstaviště Flora a tím poskytnout obyvatelům 
města vhodné místo k trávení volného času a odpočinku, 
rozšíření sortimentu služeb, kvalitní prostory pro mnoho 
druhů volnočasových a zájmových aktivit a tím přispět ke 
zvýšení kvality života a větší atraktivitě regionálního 
centra. 

Popis aktivity Výstavbou nového pavilonu ve vymezené zóně města 
v areálu výstaviště Flora dojde kromě rozšíření ploch a 
zázemí pro vystavovatele i k přemístění administrativy 
výstaviště Flora Olomouc, a.s. a restaurace. Ke zvýšení 
atraktivity regionálního centra – města Olomouce dojde 
výstavbou nového pavilonu, kde se bude konat mnoho 
výstavních, ale i kulturních akcí pro občany města, čímž 
dojde ke zvýšení atraktivity města, zvýšení návštěvnosti 
nového pavilonu a zvětšení plochy infrastruktury pro 
zájmové a volnočasové aktivity obyvatel.  

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Aktivita řeší specifický cíl Obnova městských částí a jejich 
funkcí. Jejím cílem je rozvoj a regenerace přírodního 
areálu výstaviště Flora a tím dosáhnout vyvolání dalších 
aktivit především podnikatelských. Tím dojde ke zvýšení 
atraktivity regionálního centra k dalšímu rozšíření 
sortimentu služeb pro vyšší úroveň zájmových a 
volnočasových aktivit  obyvatel Olomouce a zlepšení jejich 
kvality života.l 

Popis výchozího stavu Stávající infrastruktura je nedostatečná, zanedbaná a pro 
rozvoj většího množství aktivit pro zájmovou a 
volnočasovou  činnost nevhodná. 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity) 

Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce 
výstavbou nového výstavního pavilonu, kde se bude konat 
mnoho výstavních, ale i kulturních akcí pro občany města, 
čímž dojde ke zvýšení atraktivity města, zvýšení 
návštěvnosti nového pavilonu a zvětšení plochy 
infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel. 
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Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Existující plocha městských parků včetně prostor 
výstaviště a jejich využívání místním obyvatelstvem. 
Rizikem je zpoždění realizace z důvodu neposkytnutí 
dotace EU.  

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat 

Obec (Statutární město Olomouc) 
podnikatelský subjekt 

Vliv na cílovou skupinu Zvýšení možnosti podnikatelských aktivit, prevence 
sociopatogenních vlivů, možnost většího volnočasového 
využití pro obyvatele statutárního města.  

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 0% 0 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  

60% 
  

144 094 068 
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem  

40% 
  

96 062 712 
Celkové předpokládané způsobilé výdaje   

240 156 780 
Celkové předpokládané výdaje   

279 243 887 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92) 
Měrná jednotka  Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  1 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

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

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 
Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 
Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107) 
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Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  1 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106) 
Měrná jednotka Počet  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 1 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 

zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 1 
Popis indikátoru  

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 
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stavebních objektů a provozních celků, které tvoří jeden funkční 
celek a jednu investiční akci. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 

volnočasové aktivity (města) (26) 
Měrná jednotka m2 
Výchozí hodnota 0  
Cílová hodnota 2000 
Popis indikátoru Jedná se o počet m² užitné podlahové plochy objektu, který bude 

v rámci realizace projektu nově vybudován ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel) a bude sloužit pro zájmové a volnočasové 
aktivity, jak je vymezuje příslušná výzva. Podlahovou plochou se 
rozumí podlahová plocha všech místností nebytového prostoru 
nebo rozestavěného prostoru včetně ploch určených výhradně 
k užívání s nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává 
jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných 
ploch, kterou 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 vycházející z Řečtiny, které 
představuje úzkou, visutou  chodbu v patrech budovy. Obecně 
má obdobný obsah i výraz vnitřní balkon. Tento indikátor lze 
použít pouze v souvislosti s novou výstavbou (nedá se tedy 
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podniků/organizací služeb založených nebo 

udržených v revitalizované části města (87) 
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Měrná jednotka Počet subjektů 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  1 
Popis indikátoru Indikátor kontextově uvádí dopad projektu na území města 

s přímým ekonomickým prospěchem. 
Do hodnoty indikátoru se započítává počet provozoven 
podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kterých 
zaměstnanci, zákazníci či klienti mají přímý prospěch v řešení 
nebo mohou řešení využít jako lepší či alespoň rovnocennou 
alternativu výchozího stavu. Udrženým podnikem/organizací 
služeb se rozumí subjekt, který měl v daném území sídlo před i 
po realizaci projektu. Novým podnikem se rozumí subjekt, který 
před realizací projektu v území původně nesídlil. 
Město = obce nad 5 000 obyvatel včetně. 
Hodnota se uvádí v závěrečné monitorovací zprávě. V době 
udržitelnosti příjemce oznamuje případné změny. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   ČSÚ,živnostenský rejstřík 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 

a volnočasových zařízení (128) 
Měrná jednotka  Počet  
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  180 000  
Popis indikátoru 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. 
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Hodnota indikátoru může být stanovena: 
- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 

návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence. 

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

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

Popis způsobu měření  Průběžná evidence návštěvnosti, vstupů nebo terénní šetření 
Zdroj měření   Provozní evidence zařízení, dotazníky 
Periodicita měření   Ročně po dobu udržitelnosti projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst  v rámci projektů 

na udržitelný rozvoj měst (74) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  4 
Popis indikátoru 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 



Oznámení o změně v IPRM Městské parky č. 3   Příloha č. 1 
Čistopis 
 

Regionální operační program  Strana 23 (celkem 9) 

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. 
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Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udržitelný rozvoj měst-  muži (75) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  2 
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro muže z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouŃí k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udržitelný rozvoj měst- ženy (76) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  2 
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouží k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
Indikátory 
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Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154) 
Měrná jednotka % 
Výchozí hodnota 100  
Cílová hodnota 140  
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

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

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 
Zdroj měření  Dotazníkové šetření  
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu 
 
 
Aktivity 
Název aktivity 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a 

parkování 
Číslo specifického cíle 1  
Vazba na prioritní oblast Ekonomický rozvoj  
Financující OP Regionální operační program Střední Morava 
Cíle aktivity Zpřístupnění areálu výstaviště Flora návštěvníkům 

vybudováním parkovacích ploch a přístupovou 
komunikací, která propojí celý areál s novým připojením na 
ulici Wolkerovou. Realizací aktivity dojde ke zvýšení 
atraktivity vymezené zóny Městské parky. 

Popis aktivity Výstavba parkoviště a přístupové komunikace jako 
doplňkové infrastruktury ke zlepšení přístupu    
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návštěvníků k  podnikatelským objektům pro poskytování 
zájmových a volnočasových aktivit v areálu výstaviště 
Flora. 

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Investiční přípravou území pro podnikání a navazující 
infrastrukturou zvyšuje atraktivitu regionálního centra, 
zlepšuje kvalitu života obyvatel a naplňuje prioritní oblast 
Ekonomický rozvoj jako navazující aktivita na výstavbu 
podnikatelských nemovitostí ve vymezené zóně. 

Popis výchozího stavu Stávající infrastruktura je nedostatečná nebo nekvalitní pro 
zpřístupnění a rozvoj většího množství aktivit pro 
zájmovou a volnočasovou  činnost. 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity) 

Zpřístupněním areálu výstaviště Flora a zajištění 
parkovacích ploch jak pro návštěvníky, tak i pro 
vystavovatele dojde ke zvýšení atraktivity celého areálu a 
tím i ke zvýšení atraktivity regionálního centra – 
Statutárního města Olomouce. 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Předpokladem je existující plocha městských parků a jejich 
využívání místním obyvatelstvem. Rizikem je zpoždění 
realizace z důvodu neposkytnutí dotace EU, nevyjasněné 
majetkové vztahy, zpoždění realizace navazujícího 
projektu.  

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat 

Obec (Statutární město Olomouc)  

Vliv na cílovou skupinu Zpřístupnění areálu pro obyvatelstvo, návštěvníky včetně 
osob se sníženou schopností mobility. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 4 500 000 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0% 0 
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85% 25 500 000 
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 30 000 000 
Celkové předpokládané výdaje 30 000 000* 
* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92) 
Měrná jednotka  Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  1 
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Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 
modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM. 
 

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 
Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 
Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  1 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106) 
Měrná jednotka Počet  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota  1 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu 
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Indikátory 
Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4) 
Měrná jednotka km 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota 0,45  
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

(31) 
Měrná jednotka  m2 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  250 
Popis indikátoru Hodnota indikátoru se počítá jako plocha části nově založeného, 

regenerovaného nebo revitalizovaného území, která je tvořená 
veřejnou zelení a parky. Do hodnoty indikátoru se zahrnuje 
pouze plocha zeleně, která bude skutečně nově vytvořená nebo 
rekonstruovaná v rozsahu parcely či jinak vymezeného území. 
Do tohoto indikátoru nemůže být započítána plocha objektů, 
přístřešků, dětských hřišť, altánků, komunikací a chodníků, 
apod., pokud nejsou součástí dotčené parcely.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
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Opatření 2.1 – Obnova Olomouckých historických parků 
 
Aktivity 
Název aktivity 2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro 

zájmové a volnočasové aktivity 
Číslo specifického cíle 2  
Vazba na prioritní oblast Životní prostředí 
Financující OP Regionální operační program Střední Morava 
Cíle aktivity Cílem aktivity je zvýšení bezpečnosti návštěvníků parků a 

zvýšení atraktivity regionálního centra úpravou cestní sítě, 
vybudováním osvětlení pro zvýšení bezpečnosti, opravou 
kulturních památek přispět k zachování kulturního dědictví. 

Popis aktivity Revitalizace parků a veřejné zeleně obnovou dřevin a 
porostů, vybavení parků mobiliářem a obnova povrchů 
cestní sítě, vybudování osvětlení, obnova kulturních 
památek regionálního významu. 

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Obnovou městských parků, úpravou cestní sítě dojde 
k regeneraci území a to nejen zeleně a porostů, dojde 
k naplnění specifického cíle Atraktivní a udržované 
městské parky a tím ke zvýšení atraktivity regionálního 
centra a zlepšení kvality života obyvatel.  

Popis výchozího stavu Stávající městské parky potřebují revitalizovat a 
regenerovat, aby mohly plnit kvalitně svoji roli relaxační a 
sportovní zóny města pro naplnění volnočasových aktivit 
místních obyvatel. Ve večerních hodinách je nutno zvýšit 
bezpečnost návštěvníků parků. 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity) 

Regenerované a revitalizované území městských parků 
včetně nově založené nebo rekonstruované zeleně, 
obnovené, upravené a nové místní komunikace, zvýšení 
atraktivity regionálního centra. 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Existující plocha městských parků a jejich využívání 
místním obyvatelstvem. Rizikem je zpoždění realizace z 
důvodu neposkytnutí dotace EU.  

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat 

Obec (Statutární město Olomouc) 
 

Vliv na cílovou skupinu Cílovou skupinu tvoří obyvatelé města Olomouce a jeho 
návštěvníci – aktivita přinese zvýšení atraktivity 
revitalizovaného území městských parků. Pozitivním 
vlivem je rovněž prevence sociopatogenních vlivů, 
možnost většího volnočasového využití pro obyvatele 
statutárního města, trvalé zachování příznivého životního 
prostředí ve městě.  

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 13 129 412 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 % 0 
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Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85 % 74 400 000 
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 87 529 412 
Celkové předpokládané výdaje        102 684 424 
* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 
 

Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92) 
Měrná jednotka  Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

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

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 
Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 
Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření   Při ukončení projektu 
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Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106) 
Měrná jednotka Počet  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4) 
Měrná jednotka km 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota 7,4 
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území  celkem  

(33) 
Měrná jednotka ha 
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Výchozí hodnota 0  
Cílová hodnota 5,9 
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí(154) 
Měrná jednotka % 
Výchozí hodnota 100  
Cílová hodnota 140  
Popis indikátoru 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 
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naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl.  
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.  
 

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 
Zdroj měření  Dotazníkové šetření  
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu 
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Opatření 3.1 – Revitalizace veřejných prostranství 
 

Aktivity 
Název aktivity 3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, 

jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce 
sociálního zázemí 

Číslo specifického cíle 3  
Vazba na prioritní oblast Přitažlivá města 
Financující OP Regionální operační program Střední Morava 
Cíle aktivity Vyřešení nevyužitého potenciálu parků a veřejné zeleně, 

jejich zpřístupnění široké veřejnosti, zkvalitnění sociálního 
zázemí městských parků, kvalitnější připojení dalších částí 
vymezené zóny a tím naplnění cíle zvýšení kvality života a  
větší atraktivity regionálního centra 

Popis aktivity Úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně 
využívaných prostranství ve vymezené zóně města. 
Zpřístupnění veřejné zeleně a parků v majetku Univerzity 
Palackého v Olomouci, vytvoření nového vstupu 
z Bezručových sadů do botanické zahrady, provedení 
stavebních úprav sociálního zařízení v Čechových sadech. 

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Aktivita identifikuje lokality pro regeneraci a revitalizaci 
zeleně, parků a veřejných prostranstvích ve vymezené 
zóně města a řeší tak specifický cíl Problémová území 
města. Realizací této aktivity dojde ke zvýšení atraktivity 
regionálního centra jako přitažlivého města a zlepšení 
kvality života obyvatel, kteří tuto klidovou zónu využívají i 
pro sportovní aktivity.  

Popis výchozího stavu Nevyhovující stav veřejných prostranství, kdy je nutné 
provést jejich stavební úpravy, aby lépe sloužily svému 
účelu. 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity) 

Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce, 
výstupem jsou rovněž nová nebo rekonstruovaná veřejná 
prostranství. 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Předpokladem je trvalý zájem veřejnosti o využívání těchto 
prostranství, která slouží široké veřejnosti nejen 
k volnočasovému vyžití, ale rovněž jako rychlá spojovací 
trasa mezi městskými částmi bez nutnosti využívat jiný typ 
dopravy. Rizikem je zpoždění realizace dílčích projektů 
v případě nepřidělení dotace ze strukturálních fondů EU. 

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat 

Obec (Statutární město Olomouc) 
Univerzita Palackého Olomouc 
Podnikatelský subjekt 

Vliv na cílovou skupinu Cílovou skupinu tvoří obyvatelé města Olomouce, kterým 
aktivita přinese zlepšení kvality života zvýšením atraktivity 
revitalizovaného území a jeho zpřístupněním široké 
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veřejnosti. 
Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 % 1 764 500 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 7,5 % 1 764 500 
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85 % 19 997 666 
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 23 526 666 
Celkové předpokládané výdaje   

23 746 199 
* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 
 

 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92) 
Měrná jednotka  počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

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

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 
Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 
Periodicita měření  Při ukončení podpořených projektů 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107) 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  3 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
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uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření   Při ukončení projektu 
 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106) 
Měrná jednotka Počet  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 2 
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.  
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Monitorovací zprávy 
Periodicita měření  Při ukončení projektu  
 
Indikátory 
Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem  

(33) 
Měrná jednotka ha 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  0,6 
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

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

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
Indikátory 
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udržitelný rozvoj měst  (74) 
Měrná jednotka počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  0,5 
Popis indikátoru 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 
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poskytnutí dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst 
nad rámec Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany 
poskytovatele dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv 
ani na výši poskytnuté dotace.  
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí 
být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s 
podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je 
vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu 
udržitelnosti projektu.  
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z 
Úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka 
a jinými doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách, apod. 
 

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 
Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 
 
Indikátory 
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154) 
Měrná jednotka % 
Výchozí hodnota 100  
Cílová hodnota 130  
Popis indikátoru 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 
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čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl.  
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.  
 

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 
Zdroj měření  Dotazníkové šetření  
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu  
 
 
 
 

 


