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Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslit efekt daného projektu – přínos k naplnění cílů Regionálního
operačního programu, jeho jednotlivých prioritních os, oblastí podpory, naplňování horizontálních témat, aj.
Za pomocí indikátorů žadatel v žádosti o poskytnutí dotace vyčíslí, co realizace projektu přinese, co bude
vytvořeno: nová pracovní místa, zvýšení ubytovací kapacity, nová ekologická vozidla pro veřejnou dopravu,
apod.
Indikátory a jejich hodnoty slouží jako podklad pro hodnocení projektu.
Následně se v průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu sleduje, zda jsou očekávané přínosy
(hodnoty indikátorů) projektem naplňovány.
Řídící orgán programu naplňování indikátorů monitoruje, shromažďuje data, vyhodnocuje je a současně
kvantifikuje dosažené efekty z projektů za celý program. Následně vyhodnocuje splnění cílů programu a
naplnění strategie.
Existují 3 typy indikátorů:


indikátory výstupu – vztahují se k aktivitám konkrétního projektu - co projekt vytvořil. Měří se ve
fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic, počet nových lůžek, plocha
regenerovaného území, apod.),



indikátory výsledků – vztahují se k přímým a okamžitým účinkům projektu. Jedná se o ukazatele
fyzické nebo finanční povahy (např. přírůstek tržeb podpořených subjektů, počet návštěvníků v regionu,
počet nově vzniklých podniků, apod.).



indikátory dopadu – vztahují se k následkům, které překračují rámec účinků projektu. Tyto účinky
nastávají po určité době, jsou dlouhodobějšího charakteru a mají dopad na širší populaci (např. zvýšení
atraktivity měst, snížení nezaměstnanosti, kvalita ovzduší, apod.).

Indikátory jsou nadefinovány v aplikaci BENEFIT7 pro každou oblast podpory a žadatel je povinen v rámci
žádosti o poskytnutí dotace zvolit všechny monitorovací indikátory, které se týkají jeho projektu.

Indikátory mohou být:


centrální – tyto indikátory jsou zařazené v Národním číselníku indikátorů, mají přiřazen šestimístný kód
a definici schválenou správcem Národního číselníku indikátorů.



doplňkové – jedná se o indikátory, které nebyly zařazeny do Národního číselníku indikátorů, slouží pro
statistické potřeby a detailní monitoring řídícího orgánu, jsou označeny ROP SV a mají přiřazen
čtyřmístný kód, Není možné, aby žadatel do žádosti uvedl pouze tyto indikátory.
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Indikátory se dělí na:


hlavní = povinné indikátory - vystihují hlavní cíle jednotlivých oblastí podpory a cílové hodnoty těchto
indikátorů jsou závazné (tento závazek bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace). Na základě
zadaných cílových hodnot je projekt bodově zvýhodněn. Vždy se jedná o indikátory „centrální“.



Vedlejší = nepovinné indikátory - slouží pro sledování širších aktivit a měří doprovodné efekty
realizace projektu. Cílové hodnoty těchto indikátorů nejsou smluvně závazné, jejich plnění bude však
kontrolováno v rámci fyzických kontrol. Výběrem těchto indikátorů nezískává projekt žádné body, ale
jejich vyčíslení přispívá k posouzení celkového přínosu projektu. Může se jednat o centrální i doplňkové
indikátory.

Seznam indikátorů pro jednotlivé oblasti podpory je uveden níže. Pro snazší orientaci mezi indikátory jsou
v seznamu indikátorů uvedeny i kódy z Národního číselníku indikátorů, které jsou jednotlivým indikátorům
centrálně přiřazeny.

Vykazování hodnot monitorovacích indikátorů
Povinné indikátory se do žádosti načítají automaticky a jsou u nich uvedeny nulové hodnoty. Žadatel vybere ty
indikátory, které bude naplňovat, a změní jejich hodnoty.
U každého indikátoru zadá žadatel výchozí a cílovou hodnotu. Výchozí hodnota se váže ke stavu před
zahájením realizace projektu. Cílová hodnota znamená naplnění cíle projektu: např. vytvoření 5 pracovních
míst, rekonstrukce 10 km silnice, apod.
Nedodržení cílových hodnot u povinných monitorovacích ukazatelů znamená nedodržení Smlouvy o poskytnutí
dotace a může vést k částečnému nebo dokonce i k úplnému odebrání poskytnuté dotace.
Nepovinné indikátory včetně doplňkových indikátory si žadatel vybere v číselníku, který je v žádosti k dispozici.
V průběhu realizace projektu uvádí příjemce aktuální reálné hodnoty indikátorů v monitorovacích zprávách.
Ověřování těchto hodnot je rovněž součástí případných fyzických kontrol.
V závěrečné monitorovací zprávě a ve všech monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu by měly všechny
indikátory dosahovat očekávaných cílových hodnot.
Výběr indikátorů – doporučení, příklady
Základním pravidlem výběru indikátorů je
vybrat všechny indikátory, které s projektem souvisí, či budou souviset.

Při zadávání indikátorů mohou nastat případy, kdy pro jednu aktivitu vybere žadatel více indikátorů:
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a) Vzájemná kompletace indikátorů nová pracovní místa:
Povinný indikátor – Počet nově vytvořených pracovních míst
Nepovinné indikátory - Počet vytvořených prac. míst pro muže
- Počet vytvořených prac. míst pro ženy
- Počet vytvořených prac. míst pro znevýhodněné skupiny - pro muže
- Počet vytvořených prac. míst pro znevýhodněné skupiny - pro ženy
V tomto případě vyplní žadatel počet pracovních míst v povinném indikátoru a současně vybere z nepovinných
indikátor, ve kterém specifikuje, pro které osoby budou pracovní místa určena.
Závazná je hodnota u povinného indikátoru (počet míst celkem). V případě nedodržení plánovaných cílových
hodnot u nepovinných indikátorů (např. nakonec zaměstná více žen než mužů) zdůvodní rozdíl v monitorovací
zprávě, kde uvede, proč nebyl indikátor naplněn.
Pozor: Žadatel například označí svůj projekt jako projekt s pozitivním vlivem na horizontální téma Rovné
příležitosti, protože vytvoří pracovní místa pro znevýhodněné skupiny. Na základě toho bude projekt bodově
zvýhodněn. Pak je ale nutné tyto indikátory na pracovní místa znevýhodněných skupin naplnit – přestože jsou
doplňkové, budou v tomto případě závazné.
b) Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců:
Přepočtený počet zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci
příjemce/nájemce, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek
v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového fondu
pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.
Celkový pracovní fond za sledovaných dvanáct měsíců lze zjistit z plánovacího kalendáře nebo vypočítat tak, že
se sečtou všechny pracovní dny ve sledovaném období a tento součet se vynásobí osmi (pracovní doba).
Například celkový fond pracovní doby za rok 2008: 253 x 8 = 2024.
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• Příklad výpočtu skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců:
Zaměstnavatel zaměstnal ve své provozovně 4 pracovníky. Pracovníci A, B, C jsou ve stálém pracovním
poměru, pracovník D je sezónní a byl zaměstnán od června do listopadu
Pracovník

Odpracované
hodiny

Dovolená

Překážky v
práci

Pracovní
neschopnost

Součet

A

2010

0

0

14

2024

B

1994

25

0

5

2024

C

1974

12

8

30

2024

D

1024

0

0

0

1024

Celkem

7096

Přepočtený stav zaměstnanců je tedy: 7 096 : 2 024 = 3,5

c) Nápočet podřízených indikátorů do nadřízených
Nápočet indikátorů je načítání hodnoty indikátorů nižšího řádu do řádu vyššího (z podřízených indikátorů do
nadřízeného). Při nápočtu indikátorů jsou zjišťovány hodnoty podřízených indikátorů a na jejich základě se
spočítá hodnota nadřízeného indikátoru automaticky. Nadřízený indikátor je součtem indikátorů podřízených.
K nadřízeným indikátorům se žadatel/příjemce nevyjadřuje.
Přehled nadřízených a podřízených indikátorů ROP SV:
Kód
651100
651104
651103
651102
651101

Nadřízený indikátor
Podřízený indikátor
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové
povahy (města)
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní
péči (města)
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání
(města)

651500

Plocha regenerovaných nebo revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech
celkem

651501

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání
(venkov)
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (venkov)

651502
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Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní
péči (venkov)
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy
(venkov)

651503
651504
070200
070202
070201
610100
610102
610101

Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny
Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - pro ženy
Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - pro muže

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
Délka nových silnic II. a III. třídy

d) Sledování hodnot různých úrovní (např. objekt – areál – území)
Tato situace nastává u revitalizace objektů, areálů brownfields v prioritní ose 2 či 4. Postup při výběru indikátorů
v těchto případech je znázorněn na níže uvedených kvantifikovaných příkladech.
• Příklad revitalizace brownfields:
Cílem projektu bude zrevitalizovat zanedbaný areál pro účely vzdělávání a mimo areál vybudovat parkoviště.
2

Nevyužitý areál Brownfield s pozemkem (3 ha = 30 000 m ) a třemi budovami:
2

budova A = půdorys 100m a 3 patra (podlaží),
2

budova B = půdorys 150 m a 3 patra (podlaží),
2

budova C = půdorys 120m a 5 pater (podlaží).
2

Z areálu vznikne výukové centrum a před centrem (mimo areál) bude vybudováno parkoviště o rozloze 200m .
Rekonstruována bude:
2

celá budova A (300 m ),
2

2 patra z budovy B (300 m ),
2

3,5 patra z budovy C (420 m ).
Pro účely vzdělávání bude sloužit jen budova A a C.
Budova B bude sloužit administrativním nebo jiným účelům občanské vybavenosti.
V areálu vznikne i hřiště.
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Výběr indikátorů:
Indikátor

Charakter cílové hodnoty

65 20 00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů (brownfields) celkem

půdorys tohoto areálu, který zahrnuje i
půdorysy budov

65 20 03 Plocha nově
rekonstruovaných
objektů
(nepovinný indikátor)

součet užitných
objektů v areálu

vybudovaných nebo
v rámci
brownfields

ploch

revitalizovaných

65 01 00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného
území celkem

součet půdorysu areálu a plochy, která bude
revitalizována mimo něj: tzn. parkoviště

65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)

součet užitných ploch objektů pro rozvoj
vzdělávání

Postup při výběru indikátorů:
Žadatel si vybere indikátor 65 20 00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů
(brownfields) a uvede do cílové hodnoty indikátoru 3 ha.
Další indikátor, který si žadatel vybere, bude 65 20 03 Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných
2
2
objektů v rámci brownfields a do cílové hodnoty uvede hodnotu 1020 m (budova A 300 m + budova B 300
2
2
m + budova C 420 m ).
Pak si žadatel vybere indikátor 65 01 00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem a do
2
2
cílové hodnoty indikátoru uvede 3,02 ha (30 000m + 200 m parkoviště).
Dále si žadatel vybere indikátor 65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro
2
2
2
rozvoj vzdělávání (města) a do cílové hodnoty indikátoru napíše 720m (A = 300 m , C = 420m ).
(Žadatel si může vybrat i indikátor 65 11 02 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS
(města) v rámci vytvoření doplňkové aktivity k cíli projektu, ale pouze za předpokladu, že je tento indikátor
2
v nabídce příslušné výzvy. Do cílové hodnoty indikátoru pak uvede hodnotu 300 m .)
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• Příklad revitalizace objektu (neklasifikován jako brownfields):
Cílem projektu je revitalizace objektu, který bude sloužit např. pro aktivity volnočasové povahy.
2

2

Objekt má půdorys 150m a 4 patra. Celková užitná plocha objektu je 600 m . Rekonstrukce objektu proběhne
2
ve 3 patrech (podlažích). Rekonstruováno bude 450 m objektu.
Výběr indikátorů:
Indikátor

Charakter cílové hodnoty

65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů zájmové a volnočasové povahy (města)
(nepovinný indikátor)

součet užitných
v objektu

65 01 00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného
území celkem

půdorys budovy

ploch

revitalizovaných

Postup při výběru indikátorů:
Indikátor, který si žadatel vybere je nepovinný indikátor 65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných
2
objektů zájmové a volnočasové povahy (města) a do cílové hodnoty uvede 450 m .
Poté si žadatel vybere indikátor 65 01 00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Do
2
cílové hodnoty indikátoru se uvede půdorys budovy 0,02 ha (tj.150 m ).

• Příklad revitalizace části objektu (např. 1 patro):
Cílem projektu je revitalizace jednoho patra (podlaží) objektu, který bude sloužit např. pro rozvoj vzdělávání.
2
Objekt se nachází v městské oblasti a má půdorys 200 m .

Výběr indikátorů:
Indikátor

Charakter cílové hodnoty

65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)

užitná revitalizovaná plocha
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Postup při výběru indikátorů:
Žadatel si vybere indikátor 65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání
2
(města) a do cílové hodnoty indikátoru uvede 200 m .
Horizontální témata
Indikátory jsou vhodným nástrojem k podání informací o naplňování horizontálních témat – rovné příležitosti a
udržitelný rozvoj. Vzhledem k charakteru ROP SV je hlavní důraz kladen na ekologickou dopravu,
environmentální přístup ve výstavbě, zvýšení atraktivity života obyvatelstva, zejména v poskytování služeb,
vytváření pracovních míst s důrazem na rovnost mužů a žen, aktivní přístup k řešení problémů znevýhodněných
skupin, aj.
Vedle indikátorů jsou sledována environmentální kritéria a kritéria rovných příležitostí (blíže viz příloha č. 14
Horizontální témata), která jsou určena pro projekty, jež mají pozitivní vliv na tyto aspekty. Žadatel pomocí nich
může více zdůraznit přínosy svého projektu a všeobecný prospěch. Naplňování těchto kritérií je bodově
ohodnoceno – projekty s pozitivním vlivem jsou zvýhodněny.
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Povinné a nepovinné indikátory dle oblastí podpor
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kód
indikátoru

Povinné indikátory

Měrná
jednotka

61 01 01

Délka nových silnic II. a III. třídy

Km

Počet kilometrů nově vybudovaných silnic II. a III. třídy
v rámci projektů oblasti podpory 1.1.

61 01 02

Délka rekonstruovaných silnic
II. a III. třídy

Km

Počet kilometrů rekonstruovaných a modernizovaných
silnic II. a III. třídy v rámci projektů oblasti podpory 1.1

Kód
indikátoru

Nepovinné indikátory

Popis indikátoru

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

61 01 12

Délka nově vybudovaných nebo
rekonstruovaných cyklostezek a
cyklotras

km

Počet kilometrů nově vybudovaných, rekonstruovaných
nebo jinak stavebně upravovaných cyklostezek a
cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její
jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní
značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro
cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová
doprava je z ní vyloučena. Naopak cyklotrasa není z
hlediska zákona o pozemních komunikacích druh
komunikace, ale jedná se o souvislé označení určité
komunikace orientačním značením pro cyklisty. V rámci
oblasti podpory 1.1 jsou podporovány pouze cyklostezky.

61 01 09

Délka nově vybudovaných nebo
rekonstruovaných silničních
obchvatů měst a obcí.

km

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných
silničních obchvatů měst a obcí v km.

61 01 19

Počet odstraněných bodových
závad

počet

Počet odstraněných bodových závad. Definice bodové
závady je obsažena v příloze Metodika způsobilých
výdajů (Příloha č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce
ROP Severovýchod). Bodové závady na silnicích II. a III.
tříd jsou zejména nevyhovující parametry či technický
stav mostů či propustků (nevyhovující šířka, únosnost,
…), dopravně závadné křižovatky (nevyhovující zaústění
silnic, chybějící odbočovací pruh, nepřehlednost …),
nevyhovující směrové a výškové vedení trasy
komunikace (nebezpečné výškové vlny, poloměry
oblouků nesplňující směrové parametry, nedostatečný
rozhled,…), nevyhovující šířkové parametry (zúžené
profily komunikací, chybějící zastávkový záliv,…), kolizní
body s železniční dopravou, nenormové podjezdné výšky
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podjezdů, nevyhovující parametry či technický stav
opěrných a zárubních zdí a nezajištěné svahy (riziko
vytvoření zátrže).

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner =
ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).

Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kód
indikátoru

Povinné indikátory

Měrná
jednotka

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras celkem

61 01 10

61 02 05

61 02 41

52 02 11

km

Přírůstek počtu osob
přepravených veřejnou
dopravou celkem
Počet nově pořízených
ekologických vozidel ve veř.
dopravě

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na dopravní
dostupnost

Popis indikátoru

Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její
jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní
značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro
cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová
doprava je z ní vyloučena. Naopak cyklotrasa není z
hlediska zákona o pozemních komunikacích druh
komunikace, ale jedná se o souvislé označení určité
komunikace orientačním značením pro cyklisty..

Přírůstek počtu osob přepravených v rámci regionu
Tisíc osob železniční a autobusovou dopravou (bez MHD) v tis. osob

počet

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné
dopravě. Ekologické vozidlo je vozidlo splňující vyšší než
zákonem stanovené emisní normy (EURO V nebo pohon
na alternativní paliva). Indikátor zahrnuje nákup nových
ekologických autobusů, trolejbusů, tramvají, železničních
souprav aj.

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne,
musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve
stejném období. 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
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RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít
nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
Pracovní místa vznikla v rámci projektů zaměřených na
dopravní dostupnost.

Kód
indikátoru

52 01 01

Nepovinné indikátory

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne,
musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve
stejném období.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. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít
nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

počet

37 33 00

Počet projektů zaměřených na
environmentálně šetrné formy

počet

počet

Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
Počet projektů, které svým charakterem přispějí k vyšší
míře ekologizace dopravy – snížení emisí, obnova
vozového parku na ekologické dopravní prostředky,
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náhrada ekologicky méně šetrných forem MHD, pořízení
ekologických vozidel, výstavba trakčních a kolejových
drah pro tramvaje,trolejbusy, cyklotrasy, integrované
systémy dopravy projekty podporující preference občanů
k použití veřejné dopravy oproti individuální, apod.

dopravy

61 02 50

Počet nových elektronických
(řídících, informačních,
odbavovacích) systémů ve
veřejné hromadné dopravě

počet

61 02 30

Délka nové nebo
modernizované tramvajové či
trolejbusové trati

km

61 02 42

Počet nově pořízených či
zmodernizovaných objektů
technické infrastruktury pro
ekologická vozidla

61 02 47

Počet nově pořízených
nízkopodlažních vozidel ve
veřejné dopravě

61 02 49

Počet nových nebo
rekonstruovaných přestupních
terminálů ve veřejné dopravě

61 02 51

Počet nových či
modernizovaných parkovišť
typu P+R, K+R, B+R v místech
přechodu z IAD na VHD

61 01 16

Délka rekonstruovaných
cyklostezek

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

počet

počet

počet

km

počet

Počet systémů (pro efektivní řízení a provoz veřejné
hromadné dopravy.)

Počet kilometrů nové či zmodernizované tramvajové či
trolejbusové trati.

Počet nově vybudovaných nebo přestavěných objektů
technické infrastruktury (plnírny plynu, měnírny el.proudu
apod.) pro ekologická vozidla.
Nově pořízené nízkopodlažní autobusy, trolejbusy,
tramvaje, vlakové soupravy aj. (pro snadný nástup osob
se sníženou mobilitou)
Nové a rekonstruované terminály veřejné hromadné
dopravy (řešení přechodu mezi individuální a veřejnou
dopravou, resp. mezi jednotlivými formami veřejné
dopravy).
Parkoviště resp. výstupní a nástupní místa řešící
návaznost individuální dopravy na veřejnou hromadnou
dopravu: parkoviště typu „P+R park and ride –
zaparkování osobního vozidla a pokračování veřejnou
dopravou“, „ K+R kiss and ride – výstup z osobního
vozidla a pokračování veřejnou dopravou“, a „B+R bike
and ride- zaparkovat jízdní kolo a pokračovat veřejnou
dopravou“.
Počet kilometrů rekonstuovaných cyklostezek.
Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás
(nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro
jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou
dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní
vyloučena.
Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner =
ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).
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Oblast podpory 1.3: Rozvoj veřejných mezinárodních letišť
Kód
indikátoru

Povinné indikátory

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne,
musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve
stejném období. RPJ je počet pracovníků zaměstnaných
na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž
u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u
sezónních pra-covníků se započítá odpovídající zlomek
RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít
nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
Pracovní místa vznikla v rámci projektů zaměřených na
dopravní dostupnost.

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na dopravní
dostupnost

52 02 11

61 03 11

Počet odbavených cestujících
na regionálních letištích –
změna počtu v čase v %

Kód
indikátoru

Nepovinné indikátory

61 03 01

Počet upravených regionálních
letišť

%

Měrná
jednotka

Vývoj počtu odbavených cestujícíh na regionálních
letištích v % = procentní nárůst počtu odbavených
cestujících na letišti v důsledku realizace projektu.

Popis indikátoru

počet

Počet nově upravených regonálních letišť

52 01 01

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

52 01 02

Počet nově vytvořených

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
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pracovních míst pro ženy

zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

61 01 17

Délka nově vybudovaných
modernizovaných nebo
rekonstruovaných komunikací
zkvalitňujících dopravní
napojení letišť

61 03 02

Počet nových či
modernizovaných
odbavovacích terminálů

počet

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

počet

počet

km

Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
Počet kilometrů vybudovaných, modernizovaných nebo
rekonstruovaných komunikací poskytujících přímý přístup
na letiště a přispívajících ke zlepšení jeho dopravní
dostupnosti.
Počet odbavovacích terminálů, které budou v rámci
projektu vybudovány, rekonstruovány, modernizovány pro
vyšší efektivnost odbavení.
Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner =
ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství)..

Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center
Kód indikátoru Povinné indikátory

65 01 00

Plocha regenerovaného a
revitalizovaného území celkem

Měrná
jednotka

ha

Popis indikátoru

Výměra všech ploch v hektarech, které byly
regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo
zanedbaných prostor realizací projektu a budou sloužit
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pro občanskou vybavenost, infrastrukturu aj. Indikátor
zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení
atraktivity obce. V případě regenerace území včetně
objektů může být do indikátoru započítána zastavěná
plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu.
Indikátor zahrnuje:

65 20 00

Plocha revitalizovaných
nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů
(brownfields) celkem

ha

o

revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity
obce (parky, hřiště, aj).

o

půdorys objektu, který byl celkově revitalizován

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů (brownfields) v ha, který bude
regenerován či revitalizován z nevyužitých, opuštěných
prostor a realizací projektu bude sloužit pro občanskou
vybavenost či zvýšení atraktivity života obyvatel, aj. Do
indikátoru se může započítávat plocha (půdorys)
případného zastavěného území v daném areálu včetně
zastavěné plochy odstraněných objektů
Do indikátoru se však započítává pouze skutečná
plocha, která je zrekonstruovaná.
2

(Přiklad: Je-li u budovy s půdorysem 100 m
2
zrekonstruováno přízemí, 2 patra a 50 m ze 3 patra,
2
započítá se do indikátoru 350 m .)
Počet pracovních míst vytvořených projektem
zaměřených na udržitelný rozvoj ve městech – pro
zvýšení kvality života obyvatel.

52 02 13

65 11 03

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na udržitelný rozvoj
měst

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
sociální služby a zdravotní péči
(města)

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.
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. K
navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do
1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa
vznikla v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst.
2

m

2

Počet m užitné plochy objektu, který bude v rámci
realizace projektu
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit
pro sociální služby a zdravotní péči ve městech (obcích
nad 5000 obyvatel včetně).Tento indikátor lze naplnit
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pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se
tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení
objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).
2

65 11 01

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

Kód indikátoru Nepovinné indikátory

52 01 01

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

m

2

Počet m užitné plochy objektu, který bude v rámci
realizace projektu
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit
pro rozvoj vzdělávání ve městech (obcích nad 5000
obyvatel včetně). Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
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pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

51 15 60

Počet podpořených projektů
zaměřených na podporu
zdravotnictví

počet

počet

počet

Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Tento indikátor vybere žadatel v případě, že jeho projekt
je zaměřen na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
(podpora péče o zdraví, modernizace zdravotnického
vybavení a dostupnosti zdravotnických služeb, aj.)
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1

37 33 00

Počet projektů zaměřených na
environmentálně šetrné formy
dopravy

Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné
formy dopravy (pořízení ekologických vozidel, výstavba
trakčních a kolejových drah pro tramvaje, trolejbusy,
cyklotrasy, integrované systémy dopravy, a další).
počet

Tento indikátor vybere žadatel v případě, že jeho projekt
podporuje ekologicky šetrnější způsoby, formy a
opatření městské dopravy oproti stávajícím.
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1

22 01 00

Počet projektů zaměřených na
nakládání s odpady

počet

Tento indikátor vybere žadatel v případě, že jeho projekt
podporuje třídění odpadu, zpracování a likvidaci odpadu,
zvyšování povědomí občanů o ekologickém přístupu
k odpadům, aj.
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1
2

65 20 03

Plocha nově vybudovaných
nebo rekonstruovaných objektů
v rámci brownfields

m

2

Počet m užitné plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu nově vybudovány, rekonstruovány,
revitalizovány a regenerovány v rámci areálů
brownfields. Tento indikátoru lze naplnit pouze v
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).
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2

65 11 02

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
služby OVS (města)

m

2

Počet m užitné plochy objektu pro občanskou
vybavenost (OVS), které nelze zařadit do indikátorů č.
651 101, 651 103, 651 104 ve městech (obcích nad
5000 obyvatel včetně).Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

2

Počet m užitné plochy objektu, který bude
rekonstruován/revitalizován/regenerován a realizací
projektu bude sloužit pro zájmové a volnočasové aktivity
ve městech - trávení volného času, podpoře výchovy
mládeže, rozvíjení aktivit volného času dospělých,
integrace seniorů, k celkovému zvýšení kvality života
obyvatel v (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento
indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k
pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části
objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud
bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí
užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha
objektu).

2

65 11 04

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

m

65 11 20

Plocha nově založené nebo
rekonstruované veřejné zeleně

ha

Počet ha veřejného prostranství města, na kterém bude
nově vysázena či obnovena zeleň.
Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových
objektů (včetně technických památek), které byly
opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový
objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam
kulturních památek ČR.

63 22 00

Počet zrekonstruovaných
památkových objektů

64 01 01

Počet vzdělávacích zařízení
s novým nebo modernizovaným
vybavením

počet

64 01 03

Nové technologie ve
zdravotnictví

počet

Počet zavedených nových technologií do zdravotnických
zařízení v rámci projektu.

64 01 04

Počet zařízení a technologií
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
a ochrany zdraví a majetku

počet

Počet nově pořízených prvků k zajištění bezpečnosti a
ochrany majetku či zdraví obyvatelstva ve městech.

ROP SV

Plocha se zabezpečením
vedoucím ke zvýšení

počet

m

2

Objekty, ve kterých v rámci projektu dojde
k modernizaci vybavení či zařízení, jenž slouží primárně
pro vzdělávání obyvatelstva.

Plocha, která byla upravena pro účely zvýšení
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65 01

07 42 70

bezpečnosti a ochrany zdraví a
majetku
Počet zapojených partnerů

bezpečnosti a ochrany majetku či zdraví.

počet

Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner
= ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).

Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst
Kód indikátoru Povinné indikátory

65 01 00

65 20 00

Plocha regenerovaného a
revitalizovaného území celkem

Plocha revitalizovaných
nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů
(brownfields) celkem

Měrná
jednotka

ha

ha

Popis indikátoru

Výměra všech ploch v hektarech, které byly
regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo
zanedbaných prostor realizací projektu a budou sloužit
pro občanskou vybavenost, infrastrukturu aj. Indikátor
zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení
atraktivity obce. V případě regenerace území včetně
objektů může být do indikátoru započítána zastavěná
plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu.
Indikátor zahrnuje:
o

revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity
obce (parky, hřiště, aj).

o

půdorys objektu, který byl celkově revitalizován

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů (brownfields) v ha, který bude
regenerován či revitalizován z nevyužitých, opuštěných
prostor a realizací projektu bude sloužit pro občanskou
vybavenost či zvýšení atraktivity života obyvatel, aj. Do
indikátoru se může započítávat plocha (půdorys)
případného zastavěného území v daném areálu včetně
zastavěné plochy odstraněných objektů.
Do indikátoru se však započítává pouze skutečná
plocha, která je zrekonstruovaná.
2

(Přiklad: Je-li u budovy s půdorysem 100 m
2
zrekonstruováno přízemí, 2 patra a 50 m ze 3 patra,
2
započítá se do indikátoru 350 m .)

52 02 13

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na udržitelný rozvoj
měst

počet

Počet pracovních míst vytvořených projektem
zaměřených na udržitelný rozvoj ve městech – pro
zvýšení kvality života obyvatel.
Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
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nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.
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. K
navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do
1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa
vznikla v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst.

65 11 03

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
sociální služby a zdravotní péči
(města)

m

2

Počet m2 užitné plochy objektu, který bude v rámci
realizace projektu
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit
pro sociální služby a zdravotní péči ve městech (obcích
nad 5000 obyvatel včetně).Tento indikátor lze naplnit
pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se
tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení
objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).
2

65 11 01

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

Kód indikátoru Nepoviné indikátory

52 01 01

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

m

2

Počet m užitné plochy objektu, který bude v rámci
realizace projektu
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit
pro rozvoj vzdělávání ve městech (obcích nad 5000
obyvatel včetně).Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

Měrná
jednotka
počet

Popis indikátoru

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
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zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

22 01 00

Počet projektů zaměřených na
nakládání s odpady

počet

počet

počet

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.
Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Tento indikátor vybere žadatel v případě, že jeho projekt
podporuje třídění odpadu, zpracování a likvidaci odpadu,
zvyšování povědomí občanů o ekologickém přístupu
k odpadům, aj.
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1

51 15 60

Počet podpořených projektů
zaměřených na rozvoj
zdravotnictví

počet

Tento indikátor vybere žadatel v případě, že jeho projekt
je zaměřen na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
(podpora péče o zdraví, modernizace zdravotnického
vybavení a dostupnosti zdravotnických služeb, aj.)
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1
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2

65 20 03

Plocha nově vybudovaných
nebo rekonstruovaných objektů
v rámci brownfields

65 11 02

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
služby OVS (města)

m

2

Počet m užitné plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu nově vybudovány, rekonstruovány,
revitalizovány a regenerovány v rámci areálů
brownfields. Tento indikátoru lze naplnit pouze v
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

m

2

Počet m užitné plochy objektu, který realizací projektu
bude sloužit pro poskytování služeb veřejnosti.

2

Počet m užitné plochy objektu, který realizací projektu
bude sloužit k trávení volného času, podpoře výchovy
mládeže, rozvíjení aktivit volného času dospělých,
integrace seniorů, k celkovému zvýšení kvality života
obyvatel.

2

2

65 11 04

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

m

65 11 02

Plocha nově založené nebo
rekonstruované veřejné zeleně

ha

2

Počet m veřejného prostranství města, na kterém bude
nově vysázena či obnovena zeleň.
Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových
objektů (včetně technických památek), které byly
opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový
objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam
kulturních památek ČR..

63 22 00

Počet zrekonstruovaných
památkových objektů

64 01 01

Počet vzdělávacích zařízení
s novým nebo modernizovaným
vybavením

počet

64 01 03

Nové technologie ve
zdravotnictví (počet)

počet

Počet zavedených nových technologií do zdravotnických
zařízení v rámci projektu.

64 01 04

Počet zařízení a technologií
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
a ochrany zdraví a majetku

počet

Počet nově pořízených prvků k zajištění bezpečnosti a
ochrany majetku či zdraví obyvatelstva ve městech.

Plocha se zabezpečením
vedoucím ke zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví a
majetku

m

ROP SV
65 01

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

2

počet

Objekty, ve kterých v rámci projektu dojde k modernizaci
vybavení či zařízení, jenž slouží primárně pro vzdělávání
obyvatelstva.

Plocha, která byla upravena pro účely zvýšení
bezpečnosti a ochrany majetku či zdraví.
Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner
= ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství)..
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Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova
Kód indikátoru Povinné indikátory

Měrná
jednotka

Popis indikátoru
Výměra všech ploch v hektarech, které byly
regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo
zanedbaných prostor realizací projektu a budou sloužit
pro občanskou vybavenost, infrastrukturu aj. Indikátor
zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení
atraktivity obce. V případě regenerace území včetně
objektů může být do indikátoru započítána zastavěná
plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu.

65 01 00

Plocha regenerovaného a
revitalizovaného území celkem

ha

Indikátor zahrnuje:
o

revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity
obce (parky, hřiště, aj).

o

půdorys objektu, který byl celkově revitalizován

Do indikátoru se započítává pouze skutečně
zregenerovaná či zrevitalizovaná plocha.

65 20 00

Plocha revitalizovaných
nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů
(brownfields) celkem

ha

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů (brownfields) v ha, který bude
regenerován či revitalizován z nevyužitých, opuštěných
prostor a realizací projektu bude sloužit pro občanskou
vybavenost či zvýšení atraktivity života obyvatel, aj. Do
indikátoru se může započítávat plocha (půdorys)
případného zastavěného území v daném areálu včetně
zastavěné plochy odstraněných objektů
Do indikátoru se však započítává pouze skutečná
plocha, která je zrekonstruovaná.
2

(Přiklad: Je-li u budovy s půdorysem 100 m
2
zrekonstruováno přízemí, 2 patra a 50 m ze 3 patra,
2
započítá se do indikátoru 350 m .)

52 02 15

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na udržitelný rozvoj
venkovských oblastí

Počet pracovních míst vytvořených projektem
zaměřených na udržitelný rozvoj – pro zvýšení kvality
života obyvatel.
počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne,
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musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených
ve stejném období. RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v
rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí
(obcí). Venkovská oblast = obce v rozmezí 500 – 4 999
obyvatel.
2

65 15 03

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
sociální služby a zdravotní péči
(venkov)

m

2

Počet m užité plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu rekonstruovány, revitalizovány a
regenerovány a budou sloužit pro sociální účely a
zajištění zdravotní péče ve venkovských oblastech =
obce v rozmezí 500-4 999 obyvatel. Jedná se o objekty,
které nelze zařadit do ostatních definovaných indikátorů
č. 651501, 651503, 651504. Tento indikátor lze naplnit
pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se
tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení
objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).
2

65 15 01

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů
určených pro rozvoj vzdělávání
(venkov)

m

2

Počet m užitné plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu rekonstruovány, revitalizovány a
regenerovány a budou sloužit pro účely vzdělávání
obyvatelstva ve venkovských oblastech = obce v
rozmezí 500-4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit
pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se
tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení
objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

Kód indikátoru Nepovinné indikátory

52 01 01

Počet nově vytvořených

Měrná
jednotka
počet

Popis indikátoru

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
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pracovních míst pro muže

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

22 01 00

Počet projektů zaměřených na
nakládání s odpady

zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

počet

počet

počet

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.
Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Tento indikátor vybere žadatel v případě, že jeho projekt
podporuje třídění odpadu, zpracování a likvidaci odpadu,
zvyšování povědomí občanů o ekologickém přístupu
k odpadům, aj.
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1

51 15 60

Počet podpořených projektů
zaměřených na podporu
zdravotnictví

počet

Tento indikátor vybere žadatel v případě, že jeho projekt
je zaměřen na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
(podpora péče o zdraví, modernizace zdravotnického
vybavení a dostupnosti zdravotnických služeb, aj.)
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1
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65 11 20

Plocha nově založené nebo
rekonstruované veřejné zeleně

ha

Počet ha veřejného prostranství města, na kterém bude
nově vysázena či obnovena zeleň.
2

65 20 03

Plocha nově vybudovaných
nebo rekonstruovaných objektů
v rámci brownfields

m

2

Počet m užitné plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu nově vybudovány, rekonstruovány,
revitalizovány a regenerovány v rámci areálů
brownfields. Tento indikátoru lze naplnit pouze v
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

2

Počet m užité plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu rekonstruovány, revitalizovány a
regenerovány a budou sloužit pro služby OVS (občanská
vybavenost) ve venkovských oblastech = obce v rozmezí
500-4 999 obyvatel. Jedná se o objekty, které nelze
zařadit do ostatních definovaných indikátorů č. 651501,
651503, 651504. Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

2

65 15 02

65 15 04

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
služby OVS (venkov)

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů
zájmové a volnočasové povahy
(venkov)

m

m

2

Počet m2 užité plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu rekonstruovány, revitalizovány a
regenerovány a budou sloužit pro zájmové a
volnočasové aktivity (trávení volného času, podpoře
výchovy mládeže, rozvíjení aktivit volného času
dospělých, integrace seniorů, k celkovému zvýšení
kvality života obyvatel) ve venkovských oblastech = obce
v rozmezí 500-4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit
pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se
tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení
objektu).
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra,
ne celková užitná plocha objektu).

63 22 00

Počet zrekonstruovaných
památkových objektů

počet

Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových
objektů (včetně technických památek), které byly
opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový
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objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam
kulturních památek ČR.

65 41 20

Počet podniků/organizací
služeb založených nebo
udržených v revitalizované části
venkovské oblasti

počet

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo
modernizovaným vybavením sloužícím k výuce.

64 01 01

Počet vzdělávacích zařízení
s novým nebo modernizovaným
vybavením

počet

64 01 04

Počet zařízení a technologií
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
a ochrany zdraví a majetku

počet

Plocha se zabezpečením
vedoucím ke zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví a
majetku

m

ROP SV
65 01

07 42 70

Počet zapojených partnerů

Počet podniků/organizací služeb založených nebo
udržených v revitalizovaném území venkovské oblasti
(obce v rozmezí 500–4 999 obyvatel). Udrženým
podnikem/organizací služeb se rozumí subjekt, který měl
v daném území sídlo před i po realizaci projektu. Novým
podnikem/organizací služeb se rozumí subjekt, který
před realizací projektu v území původně nesídlil.

2

počet

Objekty, ve kterých v rámci projektu dojde k modernizaci
vybavení či zařízení, jenž slouží primárně pro
vzdělávání obyvatelstva.
Počet nově pořízených prvků k zajištění bezpečnosti a
ochrany majetku či zdraví obyvatelstva.

Plocha, která byla upravena pro účely zvýšení
bezpečnosti a ochrany majetku či zdraví.

Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner
= ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o
partnerství).projektu.

Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
Kód indikátoru Povinné indikátory

61 01 10

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras celkem

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

km

Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její
jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní
značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro
cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová
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doprava je z ní vyloučena. Naopak cyklotrasa není z
hlediska zákona o pozemních komunikacích druh
komunikace, ale jedná se o souvislé označení určité
komunikace orientačním značením pro cyklisty.
Počet pracovních míst, která byla vytvořena v rámci
projektu.

52 02 12

63 01 00

63 22 00

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na rozvoj cestovního
ruchu

Počet nově vybudovaných nebo
zrekonstruovaných lůžek
celkem

Počet zrekonstruovaných
památkových objektů

Kód indikátoru Nepovinné indikátory

52 01 01

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.
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. K
navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do
1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa
vznikla v rámci projektů zaměřených na cestovní ruch.

počet

Počet lůžek, která byla nově zřízena či zrekonstruována
s cílem zvýšení kapacity nebo kvality ubytování v
hromadných ubytovacích zařízeních. Žadatel v žádosti
prokáže, jakým způsobem zrekonstruuje lůžko dle
požadavků ŘO. Pro tento popis použije parametry
„Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení
České republiky 2006-2009“. (dle kapitoly 16.
„Požadavky třídy klasifikace“) a prokáže trvalé zvýšení
standardu oproti stávajícímu stavu. Do indikátoru se
nezapočítávají přistýlky, ale jen stálá lůžka.

počet

Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových
objektů (včetně technických památek), které byly
opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový
objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam
kulturních památek ČR.

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
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srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

63 25 10

Počet nových a
zrekonstruovaných sportovně
rekreačních zařízení celkem

počet

počet

počet

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.
Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Počet nově vybudovaných či opravených zařízení, které
slouží pro sport, relaxaci a rekreaci a budou převážně
využity pro poskytování služeb cestovního ruchu.
Očekávané procentuálního navýšení tržeb příjemce po
realizaci projektu.

63 21 11

63 31 12

Přírůstek tržeb subjektů, které
získaly podporu

Počet nově vybudovaných
atraktivit CR

%

počet

'Navýšení tržeb podniků (soukromých subjektů)
podpořených v rámci oblastí podpory zaměřených na
cestovní ruch v %.
Počet nově vybudovaných atraktivit CR Atraktivitou se
rozumí provoz služby či zařízení, které zvyšují potenciál
cestovního ruchu v regionu a je příčinou růstu počtu
návštěvníků.
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63 31 13

Délka nově vybudovaných
turistických tras

63 31 14

Vybudování nového přístupu
k atraktivitě CR nebo
vybudování nové parkovací
kapacity ve středisku CR

počet

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

km

Počet kilometrů nově vzniklých či označených
turistických tras.
Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo
vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR.
Počet aktivit vedoucích ke zvýšení dostupnosti atraktivity
cestovního ruchu – příjezdová cesta, parkoviště aj.
Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner
= ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).

Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kód indikátou

Povinné indikátory

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

Počet pracovních míst, která byla vytvořena v rámci
projektu.

52 02 12

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na rozvoj cestovního
ruchu

Kód indikátoru Nepovinné indikátory

52 01 01

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.
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. K
navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do
1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa
vznikla v rámci projektů zaměřených na cestovní ruch.

Měrná
jednotka

počet

Popis indikátoru

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
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srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

63 21 01

Počet nově vzniklých subjektů
zabývajících se službami v
cestovním ruchu

počet

Počet vytvořených analytických
nebo strategických dokumentů
v oblasti CR nebo
realizovaných projektů
týkajících se identifikace a
monitorování indikátorů, které
mají bezprostřední vazbu na
rozvoj cestovního ruchu

počet

ROP SV
51 62

počet

počet

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.
Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
PPŽP 2.3.11
Počet nově vzniklých subjektů destinačního
managementu, tj. organizací zaměřených na
management destinace v oblasti vytváření a prosazení
destinace a jejích produktů cestovního ruchu na trhu.

Indikátor zahrnuje studie na zvyšování potenciálu CR,
využití kapacit, strategický rozvoj CR aj.
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63 31 01

ROP SV
63 31

Počet vytvořených
propagačních nebo
marketingových produktů pro
cestovní ruch

Počet vytvořených produktů pro
orientaci a směrování
návštěvníků

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových
produktů pro cestovní ruch. Produktem se rozumí sada,
nikoliv jednotlivé kusy (např. letáky, katalogy).
počet

počet

Počet typů a druhů produktů, které slouží k propagaci
služeb, objektů i celého regionu a přispívají k nárůstu
počtu návštěvníků v regionu.
Počet typů a druhů produktů pro zvýšení možnosti
orientace s návazností na atraktivity CR i další atraktivity
okolí, prvky směrování návštěvníků pro zvýšení
dostupnosti a vyššího počtu návštěvníků.
Očekávané procentuálního navýšení tržeb příjemce
podpory v závislosti na realizaci projektu.

63 21 11

ROP SV
63 31

07 42 70

Přírůstek tržeb subjektů, které
získaly podporu

%

Počet nově vytvořených
produktů CR

počet

Počet zapojených partnerů

počet

'Navýšení tržeb podniků (soukromých subjektů)
podpořených v rámci oblastí podpory zaměřených na
cestovní ruch v %.
Produkty, které přispějí pro rozvoj CR, zvýšení počtu
návštěvníků v regionu, využití kapacit CR a zvýšení
atraktivity a potenciálu CR regionu.
Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner
= ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).
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Oblast podpory 4.1: Podpora infrastruktury pro podnikání

Kód
indikátoru

Povinné indikátory

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

Počet pracovních míst, která budou vytvořena v rámci
projektu

52 02 21

65 20 00

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na rozvoj
podnikatelského prostředí
celkem

Plocha revitalizovaných
nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů
(brownfields) celkem

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne,
musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve
stejném období.
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. K navýšení
počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v
rámci projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského
prostředí.

ha

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů (brownfields) v ha, který bude
regenerován či revitalizován z nevyužitých, opuštěných
prostor a realizací projektu bude sloužit pro občanskou
vybavenost či zvýšení atraktivity života obyvatel, aj. Do
indikátoru se může započítávat plocha (půdorys)
případného zastavěného území v daném areálu včetně
zastavěné plochy odstraněných objektů
Do indikátoru se však započítává pouze skutečná plocha,
která je zrekonstruovaná.
2

(Přiklad: Je-li u budovy s půdorysem 100 m
2
zrekonstruováno přízemí, 2 patra a 50 m ze 3 patra,
2
započítá se do indikátoru 350 m .)

65 01 00

Plocha regenerovaného a
revitalizovaného území celkem

ha

Výměra všech ploch v hektarech, které byly
regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo
zanedbaných prostor realizací projektu a budou sloužit
pro občanskou vybavenost, infrastrukturu aj. Indikátor
zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity
obce. V případě regenerace území včetně objektů může
být do indikátoru započítána zastavěná plocha
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regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu.
Indikátor zahrnuje:
o

revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce
(parky, hřiště, aj).

o

půdorys objektu, který byl celkově revitalizován

Do indikátoru se započítává pouze skutečně
zregenerovaná či zrevitalizovaná plocha.

Kód
indikátoru

52 01 01

Nepovinné indikátory

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

počet

Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
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07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

počet

Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
2

65 20 03

Plocha nově vybudovaných
nebo rekonstruovaných objektů
v rámci brownfields

71 11 00

Plocha nově vytvořených a
zainvestovaných průmyslových
zón

22 01 00

Počet projektů zaměřených na
nakládání s odpady

m

2

ha

počet

Počet m užitné plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu nově vybudovány, rekonstruovány,
revitalizovány a regenerovány v rámci areálů brownfields.
Tento indikátoru lze naplnit pouze v souvislosti se
stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde
pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen
části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části
(pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se
uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná
plocha objektu).
Plocha nově vytvořených a (zainvestovaných)
průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu (v
hektarech), do jejichž technického a dopravního napojení
bylo v rámci podpořeného projektu investováno.
Tento indikátor vybere žadatel v případě, že v rámci jeho
projektu je investováno do technické infrastruktury pro
sběr odpadů, zpracování odpadů, jejich využití, recyklaci,
likvidaci, apod.

výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1
Procentní zvýšení obratu podpořeného subjektu
v důsledku realizace projektu.
ROP SV

Očekávaný nárůst obratu
podpořených subjektů

%

65 20 10

Délka rekonstruovaných popř.
nově vybudovaných vnitřních
komunikací v rámci brownfields

km

65 20 04

Upravená plocha v
bezprostředním okolí areálů a
objektů brownfields

ha

65 20 11

Délka rekonstruovaných popř.
nově vybudovaných komunikací

km

71 20

Referenční období je období od počátku realizace
projektu po celou dobu udržitelnosti projektu (do poslední
monitorovací zprávy).

Počet kilometrů nových či opravených komunikací
v areálu brownfields.
Počet hektarů upravené plochy v bezprostředním okolí
areálů a objektů brownfields např. výsadba zeleně,
rekultivace krajiny atd.
Délka rekonstruovaných popř. nově vybudovaných
komunikací napojujících brownfields na hlavní veřejné
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napojujících brownfields nebo
průmyslové zóny do 5 ha na
páteřní komunikace

36 01 00

Počet podpořených projektů
zaměřených na zvýšení kapacit
pro výrobu energie z OZE a
úspory energie

komunikace a tím zvyšující dopravní dostupnost areálů.

Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení
kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
počet

Tento indikátor vybere žadatel v případě, že je jeho
projekt zaměřený na rozvoj alternativních zdrojů energie.
výchozí hodnota = 0, cílová hodnota = 1

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner =
ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).

Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími
regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu

Kód
indikátoru

Povinné indikátory

Měrná
jednotka

Počet nově vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na rozvoj
podnikatelského prostředí
celkem

52 02 21

Popis indikátoru

Počet pracovních míst, která budou vytvořena v rámci
projektu

počet

'Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne,
musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve
stejném období.
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. K navýšení
počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v
rámci projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského
prostředí.
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Kód
indikátoru

52 01 01

Nepovinné indikátory

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muže

52 01 02

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro ženy

07 02 01

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro muže

07 02 02

Počet vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny
- pro ženy

75 01 11

Počet nově vytvořených
pracovních míst pro učně

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

počet

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo
zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
vytvořených ve stejném období.RPJ je počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období
jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným
pracovním úvazkem a u sezónních pra-covníků se
započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.

počet

počet

počet

Počet pracovních míst určených pro muže patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro ženy patřící ke
znevýhodněným skupinám obyvatelstva – viz kapitola
příručky 2.3.11
Počet pracovních míst určených pro absolventy učilišť a
středních škol, které vzniknou v důsledku realizace
projektu. Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí
čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ)
přímo zaměstnaných příjemcem v určité provozovně ve
srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.
Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst
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vytvořených ve stejném období.
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. K navýšení
počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.
2

65 12 06

ROP SV
71 61

Plocha rekonstruovaných
budov, nástaveb či přístaveb
souvisejících s výukou a
získávání praxe

m

Investice do vybavení strojním
a přístrojovým zařízením ve
školách a učilištích

Kč

2

71 12 03

Počet realizovaných inovačních
strategií kraje, sektorových a
tématických inovačních strategií
kraje a pilotních inovativních
projektů

počet

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

Počet m užitné plochy objektů, které byly v rámci
realizace projektu rekonstruovány, revitalizovány a
regenerovány, případně rozšířeny a budou sloužit pro
účely vzdělávání obyvatelstva a poskytování praxe ve
všech podporovaných obcích. Tento indikátor lze naplnit
pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se
tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení
objektu).Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen
plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno
jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného
patra, ne celková užitná plocha objektu).
Investované prostředky do odborného zařízení pro výuku
a získávání praxe učňů.

Počet realizovaných inovačních strategií kraje,
sektorových a tématických inovačních strategií kraje a
pilotních inovativních projektů (Strategické studie,
inovační projekty, aj.)
Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner =
ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).

Oblast podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP

Kód
indikátoru

Povinné indikátory

Měrná
jednotka

Popis indikátoru
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počet

Počet zasedání Řídícího orgánu programu,
Monitorovacího výboru, Výboru RR, počet zasedání
ustanovených pracovních skupin apod.

počet

Počet vytvořených studií on-going, ex-ante,interim, expost,ad-hoc a zpráv zaměřených na přípravu/realizaci
programu a monitoring, evaluaci jeho realizace (evaluační
studie, analýzy pro hodnocení programu).

počet

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů,
konferencí pořádaných řídícím orgánem zástupce
spolupracujících subjektů, odbornou veřejnost a
potenciální žadatele.

71 02 00

Počet zasedání řídících a
poradních orgánů

71 05 00

Realizace evaluačních studií a
zpráv celkem

71 11 01

Počet uskutečněných školení,
seminářů, workshopů
a konferencí

Kód
indikátoru

Nepovinné indikátory

71 07 00

Počet vytvořených metodických
a technicko-informačních
materiálů

počet

Počet různých druhů nově vytvořených metodických a
technicko–informačních materiálů (brožury, letáky, aj.)
Indikátor zahrnuje tištěné i elektronické výstupy. (PPŽP,
brožury, letáky, slovníček pojmů, úspěšné projekty aj.)

71 07 01

Počet vyrobených
propagačních a informačních
předmětů

počet

Počet druhů a typů předmětů pro podporu propagace a
zvýšení informovanosti o programu.

71 08 00

Realizovaná spolupráce se
sdělovacími prostředky a
komunikace s veřejností

71 11 05

Počet účastníků školení,
seminářů, workshopů a
konferencí

Měrná
jednotka

počet

počet

71 25 01

Počet uskutečněných kontrol
čerpání finančních prostředků

počet

71 25 02

Expertní hodnocení projektů,
zasedání expertních komisí

počet

71 15 00

Počet účastí na zahraničních
akcích zaměřených na
prohlubování znalostí a výměnu

počet

Popis indikátoru

Celkový počet novinových článků, tiskových zpráv,
tiskových konferencí a inovací webových stránek.
(Zahrnuje inzeráty, tiskové zprávy, konference, akce pro
média)
Počet účastníků uskutečněných školení, seminářů,
workshopů, konferencí financovaných z technické
pomoci.
Počet uskutečněných ex-ante, interim a ex-post kontrol u
realizátorů projektů a všech složek čerpajících finanční
prostředky. Zahrnuje jen fyzické kontroly na místě
realizace projektů.
Expertní hodnocení projektů, zasedání expertních komisí
(odborná hodnocení projektů experty, zasedání komisí.)
Počet osob, které se zúčastnily zahraničních akcí
zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu
informací.
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informací

Oblast podpory 5.2: Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod

Kód
indikátoru

71 11 01

Povinné indikátory

Počet uskutečněných školení,
seminářů, workshopů

Měrná
jednotka

počet

Popis indikátoru

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů,
konferencí pořádaných řídícím orgánem zástupce
spolupracujících subjektů, odbornou veřejnost a
potenciální žadatele
Počet akcí realizovaných v rámci projektů oblasti podpory
5.2 věnovaných zvyšování absorpční kapacity

Kód
indikátoru

Nepovinné indikátory

51 41 01

Počet pilotních projektů
asistovaných v rámci posilování
absorpční kapacity

Měrná
jednotka

Popis indikátoru

počet

Pilotní projekty realizované v ROP Severovýchod, které
jsou nástrojem pro zvyšování absorpční kapacity.

71 07 00

Počet vytvořených metodických
a technicko-informačních
materiálů

počet

Počet různých druhů nově vytvořených metodických a
technicko–informačních materiálů pro podporu propagace
a zvýšení informovanosti o programu (brožury, letáky, aj.)
Indikátor zahrnuje tištěné i elektronické výstupy.

71 05 04

Počet analýz, studií a zpráv zaměřených na posilování
absorpční kapacity

počet

71 11 05

Počet účastníků školení,
seminářů, workshopů a
konferencí

počet

07 42 70

Počet zapojených partnerů

počet

Počet výstupů zaměřených na posilování absorpční
kapacity.
Počet účastníků uskutečněných školení, seminářů,
workshopů, konferencí financovaných z technické
pomoci.
Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner =
ten, kdo s žadatelem uzavře smlouvu o partnerství)..
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