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Přehled monitorovacích indikátorů: 
 
Prioritní osa 1: Ekonomický rozvoj a podpora podnikání, vč. oblasti cestovního 
ruchu 

 

Priorita 1.1: Podpora podnikání 

Monitorovací indikátory výsledku, které nejsou sledovány pro potřebu evaluace 

Označení Název Jednotka 

MI1.1_1. 
Počet podnikatelských subjektů využívajících novou 
nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání 

počet 

MI1.1_2. Počet nově vytvořených pracovních míst počet 

 
 

Opatření priority 1.1 
1.1.1. Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.1.1) 

Označení Název Jednotka 

MI1.1.1_1. 
Počet/plocha zmodernizovaných objektů či budov (vč. brownfields) 
určených k podnikatelským aktivitám 

počet/m2 

MI1.1.1_2. 
Počet/plocha zmodernizovaných areálů (vč. brownfields) určených 
k podnikatelským aktivitám 

počet/m2 

MI1.1.1_3. 
Počet volných rozvojových ploch a objektů na území města vhodných 
k podnikatelským účelům umístěných v databázi  

počet 

 
 

1.1.2. Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, podpora 
partnerství a rozvoj spolupráce, podpora podnikatelských záměrů 

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.1.2) 

Označení Název Jednotka 

MI1.1.2_1. 
Počet setkání/jednání zástupců veřejnoprávních a podnikatelských 
subjektů* 

počet 

MI1.1.2_2. 
Počet konzultací v rámci poradenských či informačních služeb 
pro rozvoj podnikání 

počet 

MI1.1.2_3. 
Počet propagačních a marketingových aktivit/akcí zaměřených 
na podporu podnikání** 

počet 

MI1.1.2_4. 
Počet podnikatelských subjektů zapojených do propagačních 
a marketingových aktivit 

počet 

MI1.1.2_5. 
Počet společných projektů soukromého a veřejného sektoru 
(na bázi PPP) 

počet 

MI1.1.2_6. Počet účastníků zapojených do projektu (nově navržený indikátor) počet 

MI1.1.2_7. 
Počet účastníků se získanou kvalifikací po absolvování projektu (nově 
navržený indikátor) 

počet 

Poznámka: * kulatých stolů, workshopů, apod.; ** účast na konferencích, výstavách, veletrzích, atd. 
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1.1.3. Podpora inovační infrastruktury, transferu znalostí a technologií  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.1.3) 

Označení Název Jednotka 

MI1.1.3_1. 
Počet podniků nově spolupracujících se vzdělávacími či vědecko-
výzkumnými institucemi  

počet 

MI1.1.3_2. 
Počet projektů zaměřených na inovace, výzkum, transfer znalostí 
a technologií 

počet 

MI1.1.3_3. Počet inovačních voucherů počet 

MI1.1.3_4. 
Počet/plocha nových podnikových výzkumných a vývojových center  
(včetně modernizace a rozšíření výzkumného vybavení) 

počet/m2 

MI1.1.3_5. Počet nových pracovních míst pro vědecké pracovníky počet 

 
 

Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu 
Monitorovací indikátory výsledku, které nejsou sledovány pro potřebu evaluace 

Označení Název Jednotka 

MI1.2_1. Počet návštěvníků nových či kapacitně rozšířených zařízení počet 

MI1.2_2. Využití kapacity podpořených ubytovacích zařízení – čisté využití lůžek % 

MI1.2_3. 
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

počet 

MI1.2_4. Počet návštěvníků podpořených akcí cestovního ruchu počet 

  
Opatření priority 1.2 

 
1.2.1. Vznik nových zážitkových atraktivit, rozvoj a zatraktivnění stávajících turistických cílů 

a produktů cestovního ruchu  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.2.1) 

Označení Název Jednotka 

MI1.2.1_1. Počet nových atrakcí v oblasti cestovního ruchu počet  

MI1.2.1_2. Počet/plocha nových turistických cílů  počet/m2 

MI1.2.1_3. Počet nových expozic počet 

MI1.2.1_4. 
Počet projektů a akcí v cestovních ruchu využívajících potenciálu 
místních osobností 

počet 

 
 

1.2.2. Péče o historické dědictví města a jeho využití pro potřeby cestovního ruchu 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.2.2) 

Označení Název Jednotka 

MI1.2.2_1. Počet/plocha zrekonstruovaných památkových objektů  počet/m2 

MI1.2.2_2. 
Plocha revitalizovaných veřejných prostranství Městské památkové 
zóny 

m2 

MI1.2.2_3. Počet nově zpřístupněných památek počet 

MI1.2.2_4. Počet nových akcí realizovaných v nemovitých památkách města* počet 

MI1.2.2_5. 
Počet/plocha nových nebo rekonstruovaných zařízení doplňkové 
infrastruktury cestovního ruchu 

počet/m2 

Poznámka: * vzdělávacích či společensko-kulturních akcí – koncertů, výstav, apod. 
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1.2.3. Budování značky, marketingové aktivity a propagace města jako turistické destinace  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.2.3) 

Označení Název Jednotka 

MI1.2.3_1. 
Počet propagačních a marketingových aktivit/akcí na podporu rozvoje 
cestovního ruchu* 

počet 

MI1.2.3_2. Počet vytvořených produktů pro cestovní ruch (balíčků) ks 

MI1.2.3_3. Počet propagačních a informačních materiálů** ks 

MI1.2.3_4. Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů počet 

MI1.2.3_5. 
Počet setkání mezi zástupci veřejnoprávních a soukromých subjektů 
v oblasti cestovního ruchu*** 

počet 

MI1.2.3_6. Počet studií a koncepcí v oblasti marketingu cestovního ruchu počet 

MI1.2.3_7. 
Počet akcí regionálního či nadregionálního významu v oblasti 
cestovního ruchu 

počet 

Poznámka:  

* účast na veletrzích, výstavách, workshopech cestovního ruchu, atd. 
** počtem (ks) se rozumí druh propagačního či informačního materiálu, nikoliv náklad (např. pokud byla 
vytvořena jedna publikace v nákladu 1 000 ks, je hodnota „1“) 
*** kulatých stolů, workshopů, pracovních skupin, apod.  

 
 

1.2.4. Rozvoj zázemí a infrastruktury pro kongresovou a incentivní turistiku, zvyšování 
standardu a komfortu ubytovacích a stravovacích služeb  

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.2.4) 

Označení Název Jednotka 

MI1.2.4_1. Počet/plocha nových zařízení pro kongresovou a incentivní turistiku počet/m2 

MI1.2.4_2. 
Počet/plocha zrekonstruovaných zařízení pro kongresovou a incentivní 
turistiku 

počet/m2 

MI1.2.4_3. Kapacita nových prostor pro realizaci kongresové a incentivní turistiky počet míst 

MI1.2.4_4. 
Počet realizovaných akcí (konferencí, seminářů,…) v oblasti kongresové 
a incentivní turistiky 

počet 

MI1.2.4_5. Počet/plocha zrekonstruovaných ubytovacích zařízení počet/m2 

MI1.2.4_6. Počet/plocha zrekonstruovaných stravovacích zařízení počet/m2 

MI1.2.4_7. Počet nově vybudovaných či modernizovaných lůžek ks 

MI1.2.4_8. 
Počet/plocha nových nebo rekonstruovaných zařízení doplňkové 
infrastruktury cestovního ruchu 

počet/m2 

 
 

1.2.5. Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 1.2.5) 

Označení Název Jednotka 

MI1.2.5_1. 
Vnitřní plocha nových či zrekonstruovaných zařízení využitých primárně 
pro cestovní ruch 

m2 

MI1.2.5_2. 
Venkovní plocha nových či zrekonstruovaných zařízení využitých 
primárně pro cestovní ruch 

m2 

MI1.2.5_3. 
Počet nových či zrekonstruovaných zařízení využitých primárně 
pro cestovní ruch 

počet 

MI1.2.5_4. 
Délka/plocha nově vybudovaných cyklistických stezek sloužících 
primárně pro rozvoj cestovního ruchu 

km/m2 

MI1.2.5_5. Délka nově vyznačených cyklotras sloužících primárně pro rozvoj km 
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cestovního ruchu 

MI1.2.5_6. Délka nových in-line stezek km 

MI1.2.5_7. Délka nových turistických tras, naučných či tématických stezek, atd. km 

MI1.2.5_8. 
Délka revitalizovaných vodních cest sloužících primárně pro rozvoj 
cestovního ruchu 

km 

MI1.2.5_9. Počet nově certifikovaných zařízení v oblasti cestovního ruchu ks 

MI1.2.5_10. 
Počet/plocha nových nebo rekonstruovaných zařízení doplňkové 
infrastruktury cestovního ruchu 

počet/m2 

 

 
Prioritní osa 2: Rozvoj dopravní, technické a environmentální infrastruktury 

 
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury 

 
Monitorovací indikátory výsledku, které nejsou sledovány pro potřebu evaluace 

Označení Název Jednotka 

MI2.1_1. Počet uživatelů nových cyklostezek (po prvním roce provozu) počet 

MI2.1_2. Podíl nových a zrekonstruovaných silnic na celkové silniční síti  % 

MI2.1_3. Počet nově vytvořených pracovních míst počet 

  
Opatření priority 2.1 
2.1.1. Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města na transevropskou 

dopravní síť 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.1.1) 

Označení Název Jednotka 

MI2.1.1_1. Délka/plocha nových dálnic a rychlostních silnic km/km2 

MI2.1.1_2. Délka/plocha zrekonstruovaných či modernizovaných železničních tratí km/km2 

MI2.1.1_3. Počet/plocha zrekonstruovaných železničních uzlů počet/m2 

MI2.1.1_4. Počet nově zřízených železničních zastávek  ks 

MI2.1.1_5. Plocha modernizovaného letiště či nově využívaná plocha letiště m2 

MI2.1.1_6. Počet zařízení a služeb ITS počet 

 
 

2.1.2. Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy dopravy na páteřní síti, zvýšit 
bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní síti, řešit dopravu 
v klidu 

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.1.2) 
Označení Název Jednotka 

MI2.1.2_1. Délka/plocha rekonstruovaných či nových silnic I. třídy km/km2 

MI2.1.2_2. Délka/plocha nových silnic II. a III. třídy km/km2 

MI2.1.2_3. 
Délka/plocha zrekonstruovaných nebo modernizovaných silnic II. a III. 
třídy 

km/km2 

MI2.1.2_4. Délka/plocha nových místních komunikací m/m2 

MI2.1.2_5. 
Délka/plocha zrekonstruovaných nebo modernizovaných místních 
komunikací 

m/m2 

MI2.1.2_6. Délka/plocha komunikací se zklidněným provozem*  m/m2 

MI2.1.2_7. Počet odstraněných bodových závad počet 

MI2.1.2_8. Počet nových prvků zvyšujících bezpečnost silničního provozu** počet 
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MI2.1.2_9. Počet zrekonstruovaných křižovatek počet 

MI2.1.2_10. 
Počet/plocha nově vybudovaných parkovacích stání (vč. odstavných 
ploch systému „Park and Ride“, „Bike and Ride“ a „Kiss and Ride“) 

počet/m2 

MI2.1.2_11. Počet/plocha zrekonstruovaných parkovacích stání  počet/m2 

MI2.1.2_12. Počet zrekonstruovaných mostů a lávek počet 

MI2.1.2_13. Počet zařízení a služeb ITS počet 

Poznámka:  
* zón 30, obytných a pěších zón, apod. 
** zpomalovacích prvků, bezpečnostních ostrůvků, přechodů pro chodce či jejich nasvícení, zvukových 
signálních zařízení atd. 

 
 

2.1.3. Rozvoj kombinované dopravy  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.1.3) 

Označení Název Jednotka 

MI2.1.3_1. Plocha vybudovaného dopravního terminálu km2 

MI2.1.3_2. Délka navazujících komunikací na dopravní terminál km 

 
 

2.1.4. Podpora bezmotorové dopravy  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.1.4) 

Označení Název Jednotka 

MI2.1.4_1. Délka/plocha nově vybudovaných cyklistických stezek  m/m2 

MI2.1.4_2. Délka/plocha zrekonstruovaných cyklistických stezek m/m2 

MI2.1.4_3. 
Délka/plocha nově zřízených jízdních pruhů vyhrazených 
pro cyklistickou dopravu 

m/m2 

MI2.1.4_4. Délka nově vyznačených cyklistických tras m 

MI2.1.4_5. Délka/plocha nově vybudovaných chodníků a stezek pro pěší m/m2 

MI2.1.4_6. 
Délka/plocha zrekonstruovaných či opravených chodníků a stezek 
pro pěší 

m/m2 

MI2.1.4_7. Počet nově vytvořených prvků doprovodné infrastruktura pro cyklisty* ks 

MI2.1.4_8. Počet nově zrealizovaných bezbariérových prvků počet 

MI2.1.4_9. Plocha realizovaných bezbariérových úprav m2 

MI2.1.4_10. Počet akcí propagujících bezmotorovou dopravu  počet 

MI2.1.4_11. 
Počet nově zřízených přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, 
případně sdružených přechodů s přejezdy pro cyklisty (nově navržený 
idikátor) 

počet 

Poznámka: * odpočívadla, orientační systémy, informační tabule a panely, stojany na kola, úschovny kol, atd. 

 
 

2.1.5. Rozvoj veřejné hromadné dopravy a dopravní obslužnosti  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.1.5) 

Označení Název Jednotka 

MI2.1.5_1. 
Počet nově pořízených ekologických vozidel pro veřejnou hromadnou 
dopravu 

ks 

MI2.1.5_2. 
Počet/plocha nově vybudovaných či zrekonstruovaných zastávek 
ve veřejné dopravě 

počet/m2 

MI2.1.5_3. Počet nově zrealizovaných bezbariérových prvků počet 

MI2.1.5_4. Plocha realizovaných bezbariérových úprav m2 
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Označení Název Jednotka 

MI2.1.5_5. Délka nových jízdních pruhů vyhrazených pro autobusovou dopravu km 

MI2.1.5_6. Délka nových tras městské hromadné dopravy km 

MI2.1.5_7. Počet zařízení a služeb ITS počet 

 
 

Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury 
 

Monitorovací indikátory výsledku, které nejsou sledovány pro potřebu evaluace 

Označení Název Jednotka 

MI2.2_1. Počet obyvatel nově napojených na čistírnu odpadních vod počet 

MI2.2_2. Plocha dotčená realizovanými opatřeními proti větrné a půdní erozi km2 

MI2.2_3. 
Úspora energie u budov v majetku města, u kterých byly realizovány 
energeticky úsporná opatření 

Kč/GJ 

MI2.2_4. 
Počet účastníků akcí zaměřených na environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu 

počet 

 MI2.2_5. Počet nově vytvořených pracovních míst počet 

 
Opatření priority 2.2 

 
2.2.1. Realizace protipovodňových opatření na území města 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.2.1) 

Označení Název Jednotka 

MI2.2.1_1. Počet realizovaných protipovodňových opatření na tocích ks 

MI2.2.1_2. 
Počet realizovaných protipovodňových a protierozních opatření v 
krajině  

ks 

MI2.2.1_3. Délka toků řek s realizovanými protipovodňovými opatřeními km 

 
 

2.2.2. Budování a modernizace technické infrastruktury, úspory energie a zajištění čistoty 
města 

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.2.2) 

Označení Název Jednotka 

MI2.2.2_1. Délka nově vybudovaných úseků kanalizační sítě km 

MI2.2.2_2. Délka zrekonstruovaných úseků kanalizační sítě km 

MI2.2.2_3. Délka nově vybudovaných úseků vodovodního systému km 

MI2.2.2_4. Délka zrekonstruovaných úseků vodovodního systému km 

MI2.2.2_5. Délka zrekonstruovaných rozvodů centrálního zásobování teplem km 

MI2.2.2_6. Počet realizovaných opatření zaměřených na úspory energie počet 

MI2.2.2_7. Počet/plocha zateplených objektů (vč. výplně otvorů) počet/m2 

MI2.2.2_8. Snížení energetické náročnosti budov GJ/rok 

MI2.2.2_9. Počet zmodernizovaných tepelných zdrojů počet 

MI2.2.2_10. 
Počet zrekonstruovaných stožárů veřejného osvětlení za účelem snížení 
spotřeby elektrické energie 

ks 
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2.2.3. Zlepšování systému nakládání s odpady  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.2.3) 

Označení Název Jednotka 

MI2.2.3_1. Počet/plocha nových zařízení pro nakládání s odpady počet/m2 

MI2.2.3_2. Počet/plocha zrekonstruovaných zařízení pro nakládání s odpady počet/m2 

MI2.2.3_3. Kapacita nových zařízení pro nakládání s odpady t/rok 

MI2.2.3_4. Počet distribuovaných kompostérů ks 

MI2.2.3_5. 
Počet nových sběrných nádob na tříděný odpad (vč. nádob na 
bioodpad) 

ks 

MI2.2.3_6. Počet/plocha nových zařízení pro energetické využití odpadu počet/m2 

MI2.2.3_7. 
počet vybudovaných lokalit s podzemními kontejnery (nově navržený 
idikátor) 

počet 

 
 

2.2.4. Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.2.4) 

Označení Název Jednotka 

MI2.2.4_1. Plocha nové výsadby zeleně m2 

MI2.2.4_2. Počet nově vysázených dřevin ks 

MI2.2.4_3. Plocha revitalizovaných/regenerovaných ploch zeleně m2 

MI2.2.4_4. Počet prvků revitalizované zeleně ks 

MI2.2.4_5. Délka nově provedených a náhradních liniových výsadeb zeleně  km 

MI2.2.4_6. Plocha nově realizovaných biocenter m2 

MI2.2.4_7. Délka/plocha nově realizovaných biokoridorů km/km2 

MI2.2.4_8. Výměra ploch s likvidací invazních druhů rostlin m2 

MI2.2.4_9. Počet nově vybudovaných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu území počet 

MI2.2.4_10. 
Počet katastrálních území s nově realizovanými komplexními 
pozemkovými úpravami  

počet 

MI2.2.4_11. 
Plocha pozemků s nově realizovanými komplexními pozemkovými 
úpravami 

km2 

 
 

2.2.5. Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 2.2.5) 

Označení Název Jednotka 

MI2.2.5_1. 
Počet realizovaných akcí/aktivit na podporu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty*  

počet 

MI2.2.5_2. Počet vydaných propagačních a informačních materiálů** ks 

MI2.2.5_3. Počet opatření realizovaných v rámci zeleného úřadování počet 

MI2.2.5_4. Počet studií a koncepcí v oblasti životního prostředí (EVVO, …) počet 

MI2.2.5_5. 
Počet podpořených organizací zabývajících se činností v oblasti 
životního prostředí (EVVO, …) 

počet 

Poznámka:  
* např. informačních a osvětových kampaní 
** počtem (ks) se rozumí druh propagačního či informačního materiálu, nikoliv náklad (např. pokud byla 
vytvořena jedna publikace v nákladu 1 000 ks, je hodnota „1“) 
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Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů, zvyšování kvality života 
 

 
Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů 
 
Monitorovací indikátory výsledku, které nejsou sledovány pro potřebu evaluace 

Označení Název Jednotka 

MI3.1_1. 
Počet studentů využívajících nová nebo zmodernizovaná vzdělávací 
zařízení 

počet 

MI3.1_2. Počet účastníků projektů/akcí zaměřených na celoživotní vzdělávání počet 

MI3.1_3. 
Počet uchazečů o zaměstnání podpořených v rámci nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti 

počet 

MI3.1_4. 
Počet studentů podpořených specializovaným stipendiem (ve firmách 
na území města) 

počet 

  
Opatření priority 3.1 

 
3.1.1. Rozvoj kvalitní a kapacitně dostačující sítě vzdělávacích institucí na území města 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.1.1) 

Označení Název Jednotka 

MI3.1.1_1. 
Počet/plocha rekonstruovaných a regenerovaných objektů 
pro vzdělávání 

počet/m2 

MI3.1.1_2. Počet nově zrealizovaných bezbariérových prvků počet 

MI3.1.1_3. Plocha realizovaných bezbariérových úprav m2 

MI3.1.1_4. Počet nových odborných a specializovaných učeben počet 

MI3.1.1_5. Počet zmodernizovaných odborných a specializovaných učeben počet 

MI3.1.1_6. 
Počet/plocha nových zařízení doprovodné infrastruktury 
pro vzdělávání* 

počet/m2 

MI3.1.1_7. 
Počet/plocha zmodernizovaných zařízení doprovodné infrastruktury 
pro vzdělávání* 

počet/m2 

MI3.1.1_8. 
Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo zmodernizovaným 
vybavením 

počet 

MI3.1.1_9. Počet nově vytvořených míst v mateřských školách počet 

MI3.1.1_10. 
Počet nových tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami či tříd 
s integrovanými dětmi 

počet 

MI3.1.1_11. Počet nových firemních školek a tříd s alternativní pedagogikou počet 

MI3.1.1_12. Počet nových vysokoškolských oborů vyučovaných ve městě počet 

Poznámka: * školních hřišť, tělocvičen, školních jídelen, zahrad, atd. 

 
 

3.1.2. Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.1.2) 

Označení Název Jednotka 

MI3.1.2_1. 
Počet projektů spolupráce mezi vzdělávacími institucemi 
a zaměstnavateli* 

počet 

MI3.1.2_2. 
Počet nových studijních a učebních oborů reflektujících potřeby trhu 
práce 

počet 

MI3.1.2_3. Počet přidělených studijních stipendií  počet 
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Označení Název Jednotka 

MI3.1.2_4. 
Počet projektů zaměřených na kariérové poradenství a zvyšování 
kvalifikace  

počet 

MI3.1.2_5. Počet realizovaných projektů/akcí celoživotního vzdělávání počet 

Poznámka: * odborných praxí a stáží v podnicích, exkurzí ve firmách, soutěží zaměřených na technickou oblast   

 
 

3.1.3. Podpora zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst se zaměřením na rizikové 
skupiny na trhu práce  

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.1.3) 
Označení Název Jednotka 

MI3.1.3_1. Počet realizovaných rekvalifikačních kurzů  počet 

MI3.1.3_2. Počet konzultací v oblasti pracovních příležitostí počet 

MI3.1.3_3. Počet zřízených společensky účelných pracovních míst počet 

MI3.1.3_4. 
Počet nově vytvořených pracovních míst pro osoby z rizikových skupin 
obyvatel města* 

počet 

MI3.1.3_5. Počet účastníků zapojených do projektu (nově navržený indikátor) počet 

MI3.1.3_6. 
Počet účastníků se získanou kvalifikací po absolvování kurzu (nově 
navržený indikátor) 

počet 

Poznámka: * dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, lidé s nízkým vzděláním, absolventi 
bez praxe, osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, atd. 

 
 

Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel 
Monitorovací indikátory výsledku, které nejsou sledovány pro potřebu evaluace 

Označení Název Jednotka 

MI3.2_1. 
Počet uživatelů majících prospěch z nových a zrekonstruovaných 
sociálních zařízení 

počet 

MI3.2_2. 
Počet uživatelů majících prospěch z nových a zrekonstruovaných 
zdravotnických zařízení 

počet 

MI3.2_3. Počet účastníků projektů/akcí zaměřených na prevenci kriminality počet 

MI3.2_4. 
Počet uživatelů majících prospěch z nových a zrekonstruovaných 
zařízení krizové infrastruktury 

počet 

MI3.2_5. 
Počet osob, kterým byla poskytnuta poradenská služba či zapůjčena 
kompenzační pomůcka 

počet 

MI3.2_6. Počet nově vytvořených pracovních míst počet 

 
 

Opatření priority 3.2 
3.2.1. Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k sociální 

inkluzi 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.2.1) 

Označení Název Jednotka 

MI3.2.1_1. Počet/plocha nových zařízení sociálních služeb počet/m2 

MI3.2.1_2. Počet/plocha rekonstruovaných zařízení sociálních služeb počet/m2 

MI3.2.1_3. Kapacita nových prostor zařízení sociálních služeb počet míst 

MI3.2.1_4. Počet nově zrealizovaných bezbariérových prvků počet 

MI3.2.1_5. Plocha realizovaných bezbariérových úprav m2 

MI3.2.1_6. Počet nově poskytovaných terénních a ambulantních sociálních služeb počet 
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Označení Název Jednotka 

MI3.2.1_7. Počet nově poskytovaných pobytových sociálních služeb počet 

MI3.2.1_8. 
Počet subjektů zapojených do procesu komunitního plánování 
sociálních služeb* 

počet 

MI3.2.1_9. 
Počet setkání pracovních skupin v rámci procesu komunitního 
plánování sociálních služeb* 

počet 

MI3.2.1_10. 
Počet preventivních programů zaměřených na sociální začleňování 
osob ohrožených sociálně nežádoucími jevy 

počet 

MI3.2.1_11. 
Počet konzultací poskytnutých osobám ohrožených sociálním 
vyloučením 

počet 

MI3.2.1_12. 
Počet informačních a propagačních materiálů se zaměřením na sociální 
služby** 

ks 

MI3.2.1_13. 
Počet vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj pracovníků v oblasti 
sociálních služeb*** 

počet 

MI3.2.1_14. 
Počet podpořených organizací v rámci grantového programu v sociální 
a zdravotní oblasti 

počet 

MI3.2.1_15. Počet účastníků zapojených do projektu (nově navržený idikátor) počet 

Poznámka:  
* aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově 
** počtem ks se rozumí druh publikace, nikoliv náklad (tj. pokud byla vytvořena jedna publikace v nákladu 
1 000 ks, je hodnota „1“) 
*** školení, seminářů, vzdělávacích kursů, výcvikových programů, workshopů, … 

 
 

3.2.2. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.2.2) 

Označení Název Jednotka 

MI3.2.2_1. Počet/plocha nových a rozšířených zdravotnických zařízení  počet/m2 

MI3.2.2_2. 
Počet/plocha zrekonstruovaných a zregenerovaných zdravotnických 
zařízení  

počet/m2 

MI3.2.2_3. Kapacita nových prostor zdravotnických zařízení počet míst 

MI3.2.2_4. 
Počet nově pořízeného zdravotnického vybavení a zdravotnické 
techniky 

ks 

MI3.2.2_5. Počet nově zrealizovaných bezbariérových prvků počet 

MI3.2.2_6. Plocha realizovaných bezbariérových úprav m2 

MI3.2.2_7. 
Počet akcí zaměřených na osvětu, propagaci a informování v oblasti 
zdravého životního stylu a ochrany veřejného zdraví 

počet 

MI3.2.2_8. 
Počet informačních a propagačních materiálů zaměřených na osvětu 
a zdravotní péči* 

ks 

Poznámka: * počtem ks se rozumí druh publikace, nikoliv náklad (tj. pokud byla vytvořena jedna publikace 
v nákladu 1 000 ks, je hodnota „1“) 

 
 

3.2.3. Prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zvýšení bezpečnosti obyvatel 
města  

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.2.3) 

Označení Název Jednotka 

MI3.2.3_1. Počet nových kamerových bodů ks 

MI3.2.3_2. 
Počet projektů/akcí zaměřených na prevenci kriminality na území 
města* 

počet 
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MI3.2.3_3. 
Počet informačních a propagačních materiálů zaměřených na prevenci 
kriminality a sociálně patologických jevů** 

ks 

MI3.2.3_4. 
Počet nových informačních systémů pro zvýšení bezpečnosti, prevenci 
a řešení rizik 

počet 

MI3.2.3_5. Počet zrušených heren ve městě  počet 

Poznámka:  
* osvětové a informační kampaně, přednášky, besedy, soutěže, dopravní výchova,… 
** počtem ks se rozumí druh publikace, nikoliv náklad (tj. pokud byla vytvořena jedna publikace v nákladu 
1 000 ks, je hodnota „1“) 

 
 

3.2.4. Podpora integrovaného záchranného systému, zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof 

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.2.4) 
Označení Název Jednotka 

MI3.2.4_1. 
Počet/plocha nových objektů a prostor sloužících k výkonu činnosti 
složek IZS 

počet/m2 

MI3.2.4_2. 
Počet/plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů a prostor 
sloužících k výkonu činnosti složek IZS 

počet/m2 

MI3.2.4_3. 
Počet/plocha modernizovaných výcvikových a vzdělávacích středisek 
pro složky IZS  

počet/m2 

MI3.2.4_4. 
Počet nově pořízeného vybavení a techniky pro řešení mimořádných 
událostí 

ks 

Poznámka: IZS – integrovaný záchranný systém  

 
Priorita 3.3: Atraktivita města pro život  

 
Monitorovací indikátory výsledku, které nejsou sledovány pro potřebu evaluace 

Označení Název Jednotka 

MI3.3_1. 
Počet uživatelů majících prospěch z nových a zrekonstruovaných 
kulturních, sportovních a volnočasových zařízení a areálů 

počet 

MI3.3_2. 
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných 
veřejných prostranství 

počet 

MI3.3_3. 
Počet osob umístěných do nových či zrekonstruovaných bytových 
jednotek pro sociální bydlení či startovacích bytů 

počet 

MI3.3_4. 
Počet návštěvníků/účastníků kulturních, sportovních a dalších 
volnočasových akcí 

počet 

MI3.3_5. 
Počet účastníků vzdělávacích akcí/programů zaměřených 
na zaměstnance veřejné správy 

počet 

 MI3.3_6. Počet nově vytvořených pracovních míst počet 

 
 

Opatření priority 3.3 
 

3.3.1. Rozvoj bydlení 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.3.1) 

Označení Název Jednotka 

MI3.3.1_1. Připravené plochy pro bytovou výstavbu či výstavbu nových rodinných domů m2 

MI3.3.1_2. Počet/plocha nových bytových jednotek počet/m2 
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MI3.3.1_3. Počet/plocha zrekonstruovaných městských bytů (bytových jednotek) počet/m2 

MI3.3.1_4. Počet/plocha nových bytových jednotek pro sociální bydlení počet/m2 

MI3.3.1_5. Počet/plocha zrekonstruovaných bytových jednotek pro sociální bydlení počet/m2 

MI3.3.1_6. Počet/plocha nových startovacích bytů počet/m2 

MI3.3.1_7. Počet/plocha zrekonstruovaných startovacích bytů počet/m2 

 
 

3.3.2. Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství, včetně přilehlých budov 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.3.2) 

Označení Název Jednotka 

MI3.3.2_1. Plocha regenerovaných a revitalizovaných veřejných prostranství  m2 

MI3.3.2_2. 
Počet/plocha rekonstruovaných veřejných budov a objektů občanské 
vybavenosti 

počet/m2 

MI3.3.2_3. Počet/plocha nových veřejných budov a objektů občanské vybavenosti počet/m2 

MI3.3.2_4. Počet nově zrealizovaných bezbariérových prvků počet 

MI3.3.2_5. Plocha realizovaných bezbariérových úprav m2 

 
 
 

3.3.3. Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.3.3) 

Označení Název Jednotka 

MI3.3.3_1. 
Počet/plocha nových objektů a zařízení pro volnočasové, kulturní 
a sportovní aktivity* 

počet/m2 

MI3.3.3_2. 
Počet/plocha zrekonstruovaných objektů a zařízení pro volnočasové, 
kulturní a sportovní aktivity*  

počet/m2 

MI3.3.3_3. 
Počet/plocha nových areálů pro volnočasové, kulturní a sportovní 
aktivity* 

počet/m2 

MI3.3.3_4. 
Počet/plocha zrekonstruovaných areálů pro volnočasové, kulturní 
a sportovní aktivity* 

počet/m2 

MI3.3.3_5. Počet/plocha zrekonstruovaných či nových dětských hřišť počet/m2 

MI3.3.3_6. Počet/plocha zrekonstruovaných či nových sportovních hřišť počet/m2 

MI3.3.3_7. 
Kapacita nových prostor zařízení/areálů pro volnočasové, kulturní 
a sportovní aktivity 

počet míst 

MI3.3.3_8. Počet nově zpřístupněných školních sportovních areálů veřejnosti počet 

MI3.3.3_9. 
Počet/plocha nových nebo rekonstruovaných zařízení doplňkové 
infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity 

počet/m2 

MI3.3.3_10. Délka nových tras pro pěší, naučných či tématických stezek, atd. km 

Poznámka: * mimo sportovních a dětských hřišť  

 
 

3.3.4. Podpora nabídky kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit na území 
města, spolková činnost a občanské iniciativy 

Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.3.4) 
Označení Název Jednotka 

MI3.3.4_1. 
Počet realizovaných volnočasových, kulturních, společenských 
a sportovních akcí/aktivit celkem 

počet* 

MI3.3.4_2. Počet realizovaných volnočasových akcí/aktivit zaměřených na děti počet 
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a mládež 

MI3.3.4_3. Počet realizovaných volnočasových akcí/aktivit zaměřených na rodiny počet 

MI3.3.4_4. Počet realizovaných volnočasových akcí/aktivit zaměřených na seniory počet 

MI3.3.4_5. 
Počet podpořených organizací zabývajících se volnočasovými, 
kulturními a sportovními aktivitami 

počet 

MI3.3.4_6. Počet podpořených akcí v rámci grantového programu města  počet 

Poznámka: * alternativně počet dní, po které se dané akce/aktivity konají 

 
 

3.3.5. Efektivní a otevřená veřejná správa 
Monitorovací indikátory výstupu (projektových záměrů Opatření 3.3.5) 

Označení Název Jednotka 

MI3.3.5_1. Počet vzdělávacích akcí pro zaměstnance veřejné správy* počet 

MI3.3.5_2. Počet veřejných projednání k realizaci významných projektů města počet 

MI3.3.5_3. Počet realizovaných průzkumů mezi obyvateli města počet 

MI3.3.5_4. Počet nových komunikačních prostředků s veřejností počet 

MI3.3.5_5. 
Počet občanů (z řad široké veřejnosti) zapojených do pracovních skupin 
a komisí 

počet 

MI3.3.5_6. 
Počet pořízených informačních a komunikačních systémů pro potřeby 
subjektů veřejné správy a složek IZS 

počet 

MI3.3.5_7. Počet projektů přispívajících k posílení kybernetické bezpečnosti počet 

MI3.3.5_8. Počet dnů otevřených dveří  počet 

MI3.3.5_9. Počet nových dokumentů územního rozvoje**  ks 

MI3.3.5_10. Plocha území pokrytá novým regulačním plánem a územní studií km2 

MI3.3.5_11. 
Počet nových sektorových/tématických strategických a koncepčních 
dokumentů 

ks 

Poznámka:  
* školení, seminářů, vzdělávacích kursů, výcvikových programů, workshopů,… 
** např. regulačních plánů, územních studií, atd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


