Monitoring naplňování cílů SPL
Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.
Monitoring je zaměřen na:
a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených ve výzvách
b) sledování zacílení podpory na vybrané skupiny (zemědělci, ženy, mladí lidé do 30 let)
c) sledování dopadů realizace SPL na místní kapacity a posilování místního sociálního kapitálu
d) sledování prezentace a propagace metody LEADER.
Návrh indikátorů k hodnocení míry plnění SPL v letech 2009 a 2010 a stanovení bonusů v dalších
letech do roku 2013 byl vytvořen na základě těchto kroků:
1. analýza uznatelných nákladů projektů a stanovení měřitelných údajů
2. přehled monitorovacích indikátorů v dokumentu PRV a v jednotlivých opatřeních
3. analýza sady indikátorů a vytipování dokumentů s indikátory MAS Regionu Poodří o.s. a MAS Moravská
cesta o.s. (partnerské místní akční skupiny)
4. stanovení vlastních indikátorů k plnění realizace SPL a stanovování bonusů
Pro kvantitativní sledování byly zvoleny pro léta 2009-2010 tyto indikátory:
Monitorovací indikátor

Kvantifikátory fiche

M2

Nová nabídka služeb (kulturní, sociální, veřejná)

Celkem 8

M9

Nová nabídka služeb – cestovní ruch:
1. nová pěší trasa (absolutní počet)
2. nová lyžařská stezka (absolutní počet)
3. směrové tabule, značky (počet)
4. odpočinková místa podél tras a stezek (počet)
5. nové malokapacitní ubytování vzniklé novou výstavbou nebo přestavbou
jiného objektu (absolutní počet)
6. obnovené malokapacitní ubytování (absolutní počet)
7. nový objekt pro půjčovnu sportovních potřeb (absolutní počet) …např.
kol, lodí, lyží)

M10

Nová nabídka služeb – kulturní dědictví:
1. obnovená a zhodnocená (rekonstrukce, modernizace, restaurování)
památková budova, plocha, kulturní objekt (absolutní počet)
2. revitalizovaný historický park, zahrada, alej, skupina stromů (absolutní
počet)
3. nová výstavní expozice v souvislosti se stavební obnovou objektu
(absolutní počet)

6
1
15
7
1

F7
F1,
F2,
F3
F8

1
1
F2
2
1
4

M8

Rozvoj společenského života:
1. počet sportovních akcí na nových či obnovených stezkách
1
2. počet nových nebo obnovených kulturních, sportovních, společenských
2
zařízení
3. počet kulturních, sportovních, společenských akcí v závislosti na nových a 2
obnovených budovách a plochách
4. počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v
2
závislosti na nových a obnovených budovách a plochách (absolutní počet)
např. nová soutěž obcí mikroregionu v nové kuželně apod., počet plesů v
rekonstruovaném kulturním domě

F1,
F2,
F3,F7

M7

Stavební obnova:
rekonstruované a modernizované budovy (absolutní počet), např. dům s
pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra
společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty - dům
kultury a služeb, klubovny, knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace
lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská centra,
včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení), prodejna
smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičké zbrojnice

F7

M6

M13
M14

2

F1-F8

Regionální význam:
1. nové projekty (absolutní počet)
2. podpořené projekty (absolutní počet)

13
13

Nové stroje a technologie pro živočišnou výrobu:
počet nových strojů, technologií a zařízení (absolutní počet)

2

Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu
počet nových strojů, technologií a zařízení (absolutní počet)

2

F6
F6

M18

Monitorovací indikátor

Kvantifikátory fiche

Nové stroje a technologie pro lesnictví
počet nových strojů, technologií a zařízení (absolutní počet)

2

F4

Podrobně popsáno v části 6.2.

Fiche 1: Příležitost pro objevy
Opatření/
Priorita
Program rozvoje
III.1.3. a)
venkova:
ISÚ:
P2

Cíle
a charakter
fiche:

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

Podpora cestovního ruchu
a) Budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek
Specifické cíle a priority ISÚ:
2. Cestovní ruch
Opatření 2.1. Venkovský cestovní ruch
Opatření 2.2. Propagace Moravského krasu
Opatření 2.3. Informační a návštěvnická centra
Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních zařízení.
Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou
vleků a lanovek), budování a značení pěších tras, vinařských stezek (tj, síť místních nebo
regionálních tras seznamující návštěvníky s historií vinařství a současným stavem
výsadeb révy vinné ve venkovských oblastech. Na zastaveních jsou umístěny informační
panely, např. upozorňující na místní vinohradnické zajímavosti) odpočinkových míst,

hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně.
1) Nová nabídka služeb – cestovní ruch
- nová pěší trasa (absolutní počet) 4
- nová lyžařská stezka (absolutní počet) 1
- směrové tabule, značky (počet) 5
- odpočinková místa podél tras a stezek (počet) 2
2) Rozvoj společenského života
- počet sportovních akcí na nových či obnovených stezkách (1 akce)
3) Regionální význam
- nové projekty (absolutní počet) 3
- podpořené projekty (absolutní počet) 3

Fiche 2: Příležitost pro dědictví
Opatření/
Priorita
Program rozvoje
III.2.2.2.
venkova:

ISÚ

Cíle
a charakter
fiche:

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

Cíle:

Cíle:

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví
venkova
b) Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova
c) Stálé výstavní expozice a muzea
P1
Specifické cíle a priority ISÚ:
1. Dědictví
Opatření 1.1. Péče o přírodní dědictví
Opatření 1.2. Péče o venkovskou krajinu
Opatření 1.3. Péče o historické, architektonické a technické dědictví
Opatření 1.4. Zapojování veřejnosti do ochrany a péče o dědictví
regionu
Podpora akcí k ochraně kulturního dědictví.
Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních
památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny,
památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále
zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné
památkové zóny. Podporovány budou rovněž investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek,
památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně
historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových
stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
1) Nová nabídka služeb – kulturní dědictví
- obnovená a zhodnocená (rekonstrukce, modernizace, restaurování) památková budova,
plocha, kulturní objekt (absolutní počet) 2
- revitalizovaný historický park, zahrada, alej, skupina stromů (absolutní počet) 1
- nová výstavní expozice v souvislosti se stavební obnovou objektu (absolutní počet) 4
2) Rozvoj společenského života
- Počet nových nebo obnovených kulturních, sportovních, společenských zařízení 1

- Počet kulturních, sportovních, společenských akcí v závislosti na nových a obnovených
budovách a plochách (1 akce)
3) Regionální význam
- nové projekty (absolutní počet) 2
- podpořené projekty (absolutní počet) 2
Fiche 3: Příležitost pro poznání
Opatření/
Priorita
Program rozvoje
III.1.3. b)
venkova:
ISÚ
P2

Cíle
a charakter
fiche:

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

Podpora cestovního ruchu
b)Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas
Specifické cíle a priority ISÚ:
2. Cestovní ruch
Opatření 2.1. Venkovský cestovní ruch
Opatření 2.2. Propagace Moravského krasu
Opatření 2.3. Informační a návštěvnická centra
Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování,
včetně stravování a rekreačních zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč.
odpovídajícího zázemí, hřiště, jízdárny a jiná rekreační zařízení). Podporováno bude také
zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování, budování a značení pěších tras,
vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek, vč. využití zvířat v rámci cestovního
ruchu a nákupu a výsadby doprovodné zeleně.
1) Nová nabídka služeb – cestovní ruch
- nové malokapacitní ubytování vzniklé novou výstavbou nebo přestavbou jiného objektu
(absolutní počet) 1
- obnovené malokapacitní ubytování (absolutní počet) 1
- nový objekt pro půjčovnu sportovních potřeb (absolutní počet) …např. kol, lodí, lyží) 1
2) Rozvoj společenského života
- počet společenských a sportovních akcí na nových či obnovených budovách a plochách
(1 akce)
3) Regionální význam
- nové projekty (absolutní počet) 2
- podpořené projekty (absolutní počet) 2

Fiche 4: Příležitost pro krajinu
Opatření/
Priorita
Program rozvoje
II.2.4.2. a)
venkova:
I.1.2.1. a)

ISÚ

Cíle
a charakter
fiche:

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

Cíle:

Cíle:

Neproduktivní investice v lesích
a) Zvyšování společenské hodnoty lesů
Investice do lesů
a) Pořízení strojů (lesnická technika)
P1
Specifické cíle a priority ISÚ:
P4
1. Dědictví
Opatření 1.1. Péče o přírodní dědictví
Opatření 1.2. Péče o venkovskou krajinu
Opatření 1.4. Zapojování veřejnosti do ochrany dědictví regionu
4. Životní prostředí
Opatření 4.4. Technická infrastruktura
Opatření 4.5. Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování
veřejnosti v oblasti životního prostředí
Pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků,
meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení
sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými
technologiemi.
Neproduktivní investice na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a
bezpečnosti jeho návštěvníků, v jehož rámci budou podporovány zejména výstavba,
rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů,
cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky,
zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní
studánky apod.
1) Nová nabídka služeb– cestovní ruch
- nová pěší trasa (absolutní počet) 2
- směrové tabule, značky (počet) 10
- odpočinková místa podél tras a stezek (počet) 5
2) Nové stroje a technologie pro lesnictví
- Počet nových strojů a nářadí (absolutní počet) 2
3) Regionální význam
- nové projekty (absolutní počet) 2
- podpořené projekty (absolutní počet) 2

Fiche 5: Příležitost pro podnikání
Opatření/
Priorita
Program rozvoje
III.1.2.a)
venkova:
ISÚ
P2
P3

Cíle
a charakter
fiche:

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

Cíle:

Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje
a) Zakládání a rozvoj mikropodniků
Specifické cíle a priority ISÚ:
2. Cestovní ruch
Opatření 2.1. Venkovský cestovní ruch
3. Ekonomika
Opatření 3.1. Rozvoj malých a středních podniků
Opatření 3.3. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Opatření 3.4. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje
mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury
nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.:
truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba,
rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství
(např.opravy strojů a zařízení) a maloobchod
Tato fiche dle harmonogramu nebude pravděpodobně v prvních 2 letech realizace
strategie vypsána, proto nejsou uvedeny žádné monitorovací indikátory

Fiche 6: Příležitost pro místní produkty
Opatření/
Cíle:
Priorita
Program rozvoje
I.1.3.1.
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
venkova:
I.1.1.1.
Modernizace zemědělských podniků
ISÚ:
P3
Specifické cíle a priority ISÚ:
3. Ekonomika
Opatření 3.1. Rozvoj malých a středních podniků
Opatření 3.3. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Opatření 3.4. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Cíle
Zaměření na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba
a charakter
nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou
fiche:
výrobu. Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

Zaměření na podporu rozvoje inovací v rámci zemědělské výroby spoluprací se subjekty
podílejícími se na výzkumu a vývoji.
1) Nové stroje a technologie pro živočišnou výrobu
- počet nových strojů, technologií a zařízení (absolutní počet) 2
2) Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu
- počet nových strojů, technologií a zařízení (absolutní počet) 2
3) Nové produkty a technologie
- nové produkty a nově vyvinuté technologie (absolutní počet) 2
4) Regionální význam
- nové projekty (absolutní počet) 2
- podpořené projekty (absolutní počet) 2

Fiche 7: Příležitost pro všechny generace
Opatření/
Cíle:
Priorita
Program rozvoje
III.2.1.2.
a) Občanské vybavení a služby
venkova:
b) Integrovaná informační a školící střediska s využitím ICT
c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity
ISÚ:
P2
Specifické cíle a priority ISÚ:
P4
2. Cestovní ruch
P5
Opatření 2.3. Informační a návštěvnická centra
4. Životní prostředí
Opatření 4.4. Technická infrastruktura
5. Lidé
Opatření 5.1. Sport, kultura a spolky
Cíle
Podpora bude zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb

a charakter
fiche:

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

(školských, zdravotnických, sociálních, na něž není možné získat mandatorní výdaje
státu, včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory,
základní obchodní infrastruktury, objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity,
doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou činnost). Podpora bude
poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním
ICT, využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce.
1) Nová nabídka služeb (celkem 8 nových služeb)
- Nová sociální služba v nové nebo obnovené budově (absolutní počet) … např. dům
s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, stravovna, ordinace
lékaře
- Nová kulturní služba v nové nebo obnovené budově (absolutní počet) … např. centra
společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty - např. dům kultury
a služeb, klubovny, knihovny)
- Nová služba pro děti a vzdělávání v nové nebo obnovené budově (absolutní počet) …
např. škola, stravovací zařízení, dětské hřiště s vybavením (prolézačky, skluzavky)
- Nová služba v nové nebo obnovené budově v oblasti sportu a volného času (absolutní
počet) … např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská centra,
včetně zázemí – např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly
- Nová obchodní služba v nové nebo obnovené budově (absolutní počet) … např. prodejna
smíšeného zboží
- Nová služba veřejné správy v nové nebo obnovené budově (absolutní počet) … např.
objekt pro veřejnou správu, hasičská zbrojnice
- Nová plocha pro trhy a jarmarky (absolutní počet)
- Nové informační tabule, panely a poutače (absolutní počet)
2) Stavební obnova
- Rekonstruované a modernizované budovy (absolutní počet) … např. dům
s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra společenského
života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty - dům kultury a služeb, klubovny,
knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny,
víceúčelová sportovně-společenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC,
občerstvení), prodejna smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičké zbrojnice
2 objekty
3) Regionální význam
- nové projekty (absolutní počet) 2
- podpořené projekty (absolutní počet) 2
4) Rozvoj společenského života
- Počet nových nebo obnovených kulturních, sportovních, společenských a obchodních
zařízení (% nových zařízení/celkový počet zařízení) 1
- Počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v závislosti na nových a
obnovených budovách a plochách (absolutní počet) např. nová soutěž obcí mikroregionu
v nové kuželně apod., počet plesů v rekonstruovaném kulturním domě (2 AKCE)

Fiche 8: Příležitost pro lesy
Opatření/
Priorita
Program rozvoje
II.2.4.2. a)
venkova:
ISÚ

Cíle
a charakter
fiche:

Dopady SPL
v území:
(monitorovací
indikátory)

P1
P4

Cíle:
Neproduktivní investice v lesích
a) Zvyšování společenské hodnoty lesů

Specifické cíle a priority ISÚ:
1. Dědictví
Opatření 1.1. Péče o přírodní dědictví
Opatření 1.2. Péče o venkovskou krajinu
Opatření 1.4. Zapojování veřejnosti do ochrany dědictví regionu
4. Životní prostředí
Opatření 4.4. Technická infrastruktura
Opatření 4.5. Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování
veřejnosti v oblasti životního prostředí
Neproduktivní investice na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a
bezpečnosti jeho návštěvníků, v jehož rámci budou podporovány zejména výstavba,
rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů,
cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky,
zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní
studánky apod.
1) Nová nabídka služeb– cestovní ruch
- nová pěší trasa (absolutní počet) 2
- směrové tabule, značky (počet) 10
- odpočinková místa podél tras a stezek (počet) 5
2) Nové stroje a technologie pro lesnictví
- Počet nových strojů a nářadí (absolutní počet) 2
3) Regionální význam
- nové projekty (absolutní počet) 2

- podpořené projekty (absolutní počet) 2

