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Úvodem
Tato příručka obsahuje definice indikátorů uvedené v programové dokumentaci (Regionální operační
program NUTS II Jihozápad a Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad) a v dokumentaci
pro žadatele (Příručky pro žadatele).
Cílem příručky je pomoci žadateli při psaní projektové žádosti a při samotném výběru indikátorů,
které nejlépe charakterizují projektový záměr žadatele. Tabulka obsahuje případný kód a název
z Národního číselníku indikátorů (NČI), oblast podpory podle kterých jsou indikátory v tabulce seřazeny,
užitou jednotku a definici indikátorů.
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Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

610101

1.1

Délka nových silnic
II. a III. třídy

Počet
kilometrů

610102

1.1

Délka
rekonstruovaných
silnic II. a III. třídy

Počet
kilometrů

610119

1.1, 1.5

Počet odstraněných Počet
bodových závad

610211

1.2

Počet obcí
zapojených do IDS

610249

1.2

Počet nových nebo Počet
rekonstruovaných
přestupních
terminálů ve veřejné
dopravě

Jednotka Definice

Počet
obcí

Délka nových dopravních komunikací II. a III. třídy
v km (silnice je veřejně přístupná pozemní
komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a
chodci).
Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo
stavebně upravených dopravních komunikací II. a III.
třídy v km (silnice je veřejně přístupná pozemní
komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a
chodci).
Počet odstraněných bodových závad. Bodové závady
na silnicích II. a III. třídy: nevyhovující parametry či
technický stav mostů či propustků (nevyhovující šířka,
únosnost apod.), dopravně závadné křižovatky
(nevyhovující zaústění silnic, chybějící odbočovací
pruh, nepřehlednost apod.), nevyhovující směrové a
výškové vedení trasy komunikace (nebezpečné
výškové vlny, poloměry oblouků nesplňující směrové
parametry, nedostatečný rozhled apod.), nevyhovující
šířkové parametry (zúžené profily komunikací,
chybějící zastávkový záliv, rozšíření z jednoho pruhu
na dva apod.), kolizní body s železniční dopravou,
nenormové podjezdné výšky podjezdů, nevyhovující
parametry či technický stav opěrných a zárubních zdí
a nezajištěné svahy (riziko vytvoření zátrže). Stavební
rekonstrukcí musí prokazatelně dojít k výraznému a
komplexnímu zlepšení technického stavu (výrazná
změna poloměrů, profilů apod.) celého dotčeného
úseku, tzn. např. celé křižovatky, mostního objektu,
přejezdu, nikoli pouze doplnění dopravního značení
apod. Za bodovou závadu není považována výstavba
nové komunikace, pokud její realizace nemá
bezprostřední vazbu na odstranění bodové závady na
komunikaci stávající.
Počet obcí zapojených do IDS. IDS (integrovaný
dopravní systém) je funkční systém organizace všech
druhů dostupné hromadné dopravy v regionu.
Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních
terminálů veřejné hromadné dopravy (VHD).
Terminálem se rozumí dopravní (přestupní) uzel VHD
(nádraží, přestupní stanice), kde dochází k přestupu
na stejný či jiný druh VHD. Jedná se o objekt (objekty)
a jejich vybavení, které bezprostředně souvisí s touto
aktivitou. Vždy však 1 či více objektů tvořících terminál
vykazuje žadatel ve výsledném počtu 1 terminál (nikoli
např. 5 nástupišť jako 5 terminálů).
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Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

610251

1.2

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

610600

1.2

610221

1.3

610241

1.3

Počet koncepcí,
Počet
studií a projektů
zaměřených na
řešení rozvoje
dopravní
obslužnosti v
regionu
Počty spojů veřejné Počet
linkové dopravy
provozovaných v
režimu závazku
veřejné služby na
základě výběrového
řízení
Počet nově
Počet
pořízených
ekologických
vozidel ve veřejné
dopravě

610244

1.3

610247

1.3

610117

1.4

Počet nově
pořízených vozidel
kolejové a trakční
dopravy ve veřejné
dopravě
Počet nově
pořízených
nízkopodlažních
vozidel ve veřejné
dopravě
Délka nově
vybudovaných,
modernizovaných
nebo
rekonstruovaných
komunikací
zkvalitňujících
dopravní napojení
letišť

Jednotka Definice

Počet

Počet nových či modernizovaných parkovišť typu
P+R, K+R, B+R v místech přechodu z individuální
automobilové dopravy na veřejnou hromadnou
dopravu. Jedná se o parkoviště, resp. výstupní a
nástupní místa typu park and ride (záchytné
parkoviště), kiss and ride (parkoviště pro krátkodobé
zastavení) a bike and ride (záchytné parkoviště pro
cyklisty) řešící návaznost individuální dopravy
(automobil, jízdní kolo) na veřejnou hromadnou
dopravu.
Počet koncepcí, studií a projektů, které svým
zaměřením přispívají ke zlepšení a rozvoji dopravní
obslužnosti v regionu (např. dopravně geografické
analýzy, koncepční rozvojové dokumenty včetně
přípravné projektové dokumentace).
Počet spojů veřejné linkové dopravy (pravidelná
osobní přeprava) provozovaných v režimu závazku
veřejné služby na základě výběrového řízení.

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve
veřejné dopravě (tramvaje, vlaky, trolejbusy a
autobusy). Ekologické vozidlo je vozidlo splňující vyšší
než zákonem stanovené emisní normy (EURO V nebo
pohon na alternativní paliva – zemní plyn, palivové
články, elektřina).
Počet nově pořízených vozidel kolejové (vlaky,
tramvaje) a trakční (trolejbusy) dopravy ve veřejné
dopravě.

Počet

Nově pořízené nízkopodlažní autobusy, trolejbusy,
tramvaje, vlakové soupravy aj. (pro snadný nástup
osob se sníženou mobilitou).

Počet
kilometrů

Počet kilometrů nově vybudovaných,
modernizovaných nebo rekonstruovaných komunikací
poskytujících přímý přístup na letiště a přispívajících
tak k zlepšení jeho dopravní dostupnosti.
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Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

610300

1.4

610301

1.4

1400

1.4

610303

1.4

1401

1.4

610106

Jednotka Definice

Počet odbavených
cestujících na
regionálních
letištích
Počet upravených
regionálních letišť
Počet nových či
modernizovaných
odbavovacích
terminálů
Nákup zařízení na
zlepšení
technického a
bezpečnostního
vybavení
regionálních letišť
Rekonstruované
letištní plochy
celkem

Počet

Počet odbavených cestujících na regionálních letištích
za referenční období.

Počet

Počet nově upravených regionálních letišť.

Počet

Počet odbavovacích terminálů, které byly v rámci
projektů vybudovány, rekonstruovány či
modernizovány pro efektivnost odbavení cestujících.

Počet

Počet zařízení, jehož pořízením dojde ke zlepšení
technického a bezpečnostního vybavení letišť. Vždy
se jedná o ucelený komplex jednotlivých zařízení.

Plocha v
m2

1.5

Délka nových
místních
(městských)
komunikací celkem

Počet
kilometrů

610107

1.5

Počet
kilometrů

632200

2.1, 3.2

Délka
rekonstruovaných
místních
(městských)
komunikací celkem
Počet
zrekonstruovaných
památkových
objektů

2103

2.1

Počet nově
Počet
vytvořených objektů
občanské
vybavenosti a
volnočasových
aktivit

2101

2.1

Počet subjektů
spolupracujících
v oblasti veřejných
služeb v rámci
projektu

Počet m2 letištních ploch (přistávací a vzletová dráha,
odstavné plochy pro letadla apod.), které jsou
realizací projektů zrekonstruovány. Může se jednat
rovněž o plochy na území letiště, u nichž realizací
projektu dojde ke změně funkce.
Počet kilometrů nově vybudovaných místních
(městských) komunikací v regionu celkem (místní
komunikace je veřejně přístupná pozemní
komunikace, která slouží převážně místní dopravě na
území obce).
Počet kilometrů rekonstruovaných místních
(městských) komunikací v regionu celkem (místní
komunikace je veřejně přístupná pozemní
komunikace, která slouží převážně místní dopravě na
území obce).
Počet rekonstruovaných a zpřístupněných
památkových objektů (včetně technických památek),
které byly opraveny v rámci projektů. Památkový
objekt je takový objekt, který je součástí registru MKÚstřední seznam kulturních památek ČR.
Nově vytvořené objekty sloužící ke zlepšení
stávajícího stavu v oblasti občanské vybavenosti a
volnočasových aktivit sídel. Může se jednat o objekty
veřejné (nekomerční) – např. školy, zdravotnická
zařízení, domovy důchodců, kulturní objekty,
administrativní budovy, nebo soukromé (komerční) –
objekty pro jednotlivé druhy služeb.
Počet subjektů spolupracujících v oblasti veřejných
služeb v rámci projektu.

Počet

Počet
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Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

610500

2.1

Plocha území
tvořících a
usnadňujících
dopravní a
komunikační
napojení

Plocha v
ha

651100

2.1, 2.2

Plocha
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů ve městech
celkem

Plocha v
m2

651102

2.1, 2.2,

Plocha
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů pro služby
OVS (města)

Plocha v
m2

651502

2.3

Plocha
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů pro služby
OVS (venkov)

Plocha v
m2

651401

2.2, 2.3

Plocha nově
vybudovaných
objektů ve městech

Plocha v
m2

Jednotka Definice
Plocha území, které realizací projektu kvalitativně či
kvantitativně zlepší dopravní i komunikační napojení v
rámci řešení problematiky dopravní infrastruktury
v sídlech - včetně trakčních vedení městské
hromadné dopravy a kolejí pro tramvajovou dopravu –
v tomto případě je hodnota součinem délky
tramvajové (respektive trolejbusové) trati a šířky
tramvajového (respektive trolejbusového) tělesa
vynásobeným dvěma (oba směry – je-li relevantní).
Počet m2 užitné plochy rekonstruovaných,
revitalizovaných, regenerovaných objektů občanské
vybavenosti 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).
Počet m2 užitné plochy objektu pro občanskou
vybavenost (OVS), které nelze zařadit do indikátorů č.
651101, 651103 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).
Počet m2 užitné 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. 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).
Počet m2 užitné plochy nově vybudovaných objektů
občanské vybavenosti ve městech (v obcích nad 5000
obyvatel včetně u OP 2.2, resp. nad 500 obyv. včetně
u OP 2.3). Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud
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Oblast
Název indikátoru
podpory

Jednotka Definice

651208

2.2, 2.3

Plocha nově
vybudovaných
objektů pro služby
OVS

Plocha
m2

651120

2.1, 2.2,
2.3

Plocha nově
založené nebo
rekonstruované
veřejné zeleně

Plocha v
ha

652000

2.1, 2.2,
2.3

Plocha v
ha

5203, 5204

2.1, 2.2,
2.5

Plocha
revitalizovaných
nevyužívaných
nebo zanedbaných
areálů (brownfields)
celkem
Počet nově
vytvořených
pracovních míst
v rámci projektů na
udržitelný rozvoj
měst – muži/ženy

633111

2.1, 2.2,
2.3, 3.3

Počet vytvořených
produktů pro
orientaci a

Počet
produktů

Počet

dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při
vybudování jen části objektu se uvádí jen plocha
vybudované části (pokud bude např. přistaveno jedno
patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného
patra, ne celková užitná plocha objektu).
Počet m2 užitné plochy nově vybudovaných objektů
pro služby OVS (ostatní občanská vybavenost). Jedná
se o objekty, které nelze zařadit do ostatních
definovaných indikátorů č. 651202, 651203 a 651204.
Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti s
výstavbou (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k
pořízení vybavení objektu). Při vybudování jen části
objektu se uvádí jen plocha vybudované části (pokud
bude např. přistaveno jedno patro objektu, pak se
uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná
plocha objektu). OVS = občanská vybavenost sídel
(např. kulturní objekty, administrativní budovy apod.).
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné
zeleně v sídlech. Veřejnou zelení se pro účely ROP
JZ rozumí zeleň přístupná bez omezení, např. zeleň
na náměstí, uliční a sídlištní zeleň, parky, stromořadí
a jednotlivé nebo ve skupinách rostoucí stromy a keře,
travnaté plochy a květinová výsadba.
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo
zanedbaných areálů (brownfields) v ha. Do indikátoru
se započítávává plocha (půdorys) případného
zastavěného území v daném areálu včetně zastavěné
plochy odstraněných objektů.
Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ)
zaměstnaných příjemcem, u subjektů zřízených či
založených příjemcem, u nájemce, provozovatele či u
partnera příjemce 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.
Zahrnuje např. informační zařízení, naučné stezky,
vyznačené turistické okruhy apod. Produktem se

Definice indikátorů pro projekty
předkládané v rámci ROP NUTS II
Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory
směrování
návštěvníků
Plocha nových
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů ve
venkovských
oblastech celkem

Jednotka Definice

651500

2.3

651101

2.4

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

Plocha v
m2

651501

2.4

Plocha
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů určených
pro vzdělávání
(venkov)

Plocha v
m2

651203

2.4

Plocha v
m2

511580

2.4

Plocha nově
vybudovaných
objektů pro
vzdělávání
Počet nově
pořízeného
vybavení pro
zvýšení kvality
vzdělávání
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Plocha v
m2

Počet

rozumí ucelený soubor opatření (např. 3 orientační
tabule = 1 produkt).
Počet m2 užitné plochy objektu, který bude v rámci
realizace projektu
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude
sloužit pro občanskou vybavenost 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).
Počet m2 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).
Počet m2 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).
Počet m2 užitné plochy nově vybudovaných objektů
pro vzdělávání. Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud
dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Počet nově pořízeného vybavení, které svou přidanou
hodnotou přinese kvalitativní zlepšení výuky na
školách (učební např. multimediální pomůcky,
interaktivní tabule).
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Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

5205, 5206

2.5

Počet nově
Počet
vytvořených
pracovních míst
v rámci projektů na
udržitelný rozvoj
venkovských oblastí
- muži/ženy

651210

2.5

Plocha nových,
rekonstruovaných
nebo
regenerovaných
objektů, zařízení
předškolní a
mimoškolní péče o
děti

2500

2.5

651202

2.5

Počet nakoupeného Počet
vybavení pro
zvýšení kvality
sociálních služeb
Plocha nově
Plocha v
vybudovaných
m2
objektů pro sociální
služby

651103

2.5, 2.6

11

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

Jednotka Definice

Plocha v
m2

Plocha v
m2

Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ)
zaměstnaných příjemcem, u subjektů zřízených či
založených příjemcem, u nájemce, provozovatele či u
partnera příjemce 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 venkovských oblastí (obcí).
Venkovská oblast = obce v rozmezí 500 – 4 999
obyvatel.
Plocha nových, rekonstruovaných nebo
regenerovaných objektů, zařízení předškolní a
mimoškolní péče o děti.
Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se
stavební rekonstruk cí (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).
Počet nově pořízeného vybavení, jehož užití bude mít
prokazatelný a bezprostřední přínos pro zvýšení
kvality v oblasti sociálních služeb (speciální lůžka,
vozíky apod.).
Počet m2 užitné plochy nově vybudovaných objektů
pro sociální služby. Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud
dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
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).
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Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

Jednotka Definice

651503

2.5, 2.6

Plocha
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů sociálních
služeb a zdravotní
péče (venkov)

Plocha v
m2

640102

2.6

Počet

511570

2.6

Počet
zdravotnických
zařízení nově
vybavených
speciálním
přístrojovým
vybavením
Počet nově
pořízeného
zdravotnického
vybavení

651204

2.6

Plocha nově
vybudovaných
objektů pro
zdravotnictví

Plocha v
m2

610110

3.1

Délka nově
vybudovaných
cyklostezek a
cyklotras

Počet
kilometrů

610115

3.1

Délka nově
vybudovaných

Počet
kilometrů
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Počet

Počet m2 užitné plochy objektu, který bude v rámci
realizace projektu
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude
sloužit pro sociální účely a zajištění zdravotní péče 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).
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených
speciálním přístrojovým vybavením.

Počet nově pořízeného zdravotnického vybavení
zahrnuje nově pořízené zdravotnické přístroje nebo
jinou nově pořízenou zdravotní techniku. Za
zdravotnické vybavení se považují zdravotní přístroje
a technika pořízené jako investice nad 40 tisíc Kč,
přičemž tuto hodnotu musí přesáhnout každá
samostatná věc, ne jen pořizovaný soubor věcí jako
celek.
Počet m2 užitné plochy nově vybudovaných objektů
pro zdravotnictví. Tento indikátor lze naplnit pouze v
souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud
dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
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 (označení
relevantními dopravními značkami). Naopak
cyklotrasa není z hlediska zákona o pozemních
komunikacích druh komunikace, ale jedná se o
souvislé označení určité komunikace orientačním
značením pro cyklisty. Za oprávněnou aktivitu, tj. i
způsobilý výdaj bude v případě cyklotrasy považováno
pouze souvislé označení určité komunikace
orientačním značením pro cyklisty včetně
bezprostředně souvisejícího doplňkového mobiliáře.
Počet kilometrů nově vybudovaných stezek určených
převážně pro hippo nebo pěší turistiku. Pro účely

Definice indikátorů pro projekty
předkládané v rámci ROP NUTS II
Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

Jednotka Definice

stezek výhradně pro
hippo a pěší

610116

3.1

Délka
rekonstruovaných
cyklostezek

630100

3.1

Počet nově
Počet
vybudovaných nebo
zrekonstruovaných
lůžek celkem

632102

3.1

Počet nově
certifikovaných
ubytovacích
zařízení v
cestovním ruchu

632515

3.1

Počet nových
Počet
sportovně
rekreačních zařízení

632516

3.1

Počet
Počet
zrekonstruovaných
sportovně
rekreačních zařízení

610400

3.1

Počet nových a
zrekonstruovaných
přístavů a přístavišť

632810

3.1

Počet nových a
Počet
zrekonstruovaných
zařízení pro kulturní
vybavenost pro
cestovní ruch
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Počet
kilometrů

Počet

Počet

těchto stezek mohou sloužit i stávající komunikace
včetně bezprostřední doprovodné infrastruktury
(vaziště, odpočívadla, přístřešky, značení apod.).
Nejedná se o stavební zásah do tělesa vlastní
komunikace.
Počet kilometrů rekonstruovaných 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.
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“ a
prokáže trvalé zvýšení standardu oproti stávajícímu
stavu. Do indikátoru se nezapočítávají přistýlky, ale
jen stálá lůžka.
Počet dosud necertifikovaných ubytovacích zařízení,
která v rámci projektu obdrží certifikát dle kritérií
Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení
České republiky nebo dle kritérií Doporučeného
standardu ubytovacích služeb (ubytování v soukromí,
kempy a chatové osady, turistické ubytovny). Za
ubytovací zařízení je považován ucelený komplex
objektů (např. 3 budovy=1 zařízení).
Počet nových sportovně rekreačních zařízení
(zařízení pro sport, rekreaci a relaxaci). Jedná se o
objekt či ucelený komplex objektů, které budou
prokazatelně sloužit především pro cestovní ruch
(např. wellness, rozhledny, jízdárny apod.)
Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních
zařízení (zařízení pro sport, rekreaci a relaxaci).
Jedná se o objekt či ucelený komplex objektů, které
budou prokazatelně sloužit především pro cestovní
ruch (např. wellness, rozhledny, jízdárny apod.)
Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a
přístavišť na vodních cestách a rekreačních vodních
plochách, jejichž vybudováním dojde ke zvýšení
atraktivity vodní dopravy v rámci rozvoje cestovního
ruchu.
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro
kulturní vybavenost pro cestovní ruch, které slouží ke
zvýšení atraktivity a návštěvnosti regionu. Zařízením
pro kulturní vybavenost se rozumí objekt, který
účastník cestovního ruchu navštěvuje s cílem

Definice indikátorů pro projekty
předkládané v rámci ROP NUTS II
Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

Jednotka Definice
prohlídky, využití či shlédnutí. Například to může být
kino, muzeum, divadlo, rozhledna, ubytovací, kulturní
zařízení, stálá expozice.

632610

3.1

Počet nových a
zrekonstruovaných
zařízení pro
kongresový
cestovní ruch
celkem

Počet

632519

3.1

Počet

3101

3.1

Počet nových a
modernizovaných
zařízení pro
lázeňské a další
ozdravné pobyty
včetně výstavby a
modernizace
doprovodné
infrastruktury
Počet upravených
prostranství a
pěších zón ve
vnitřních územích
lázeňských míst

3100

3.1

Počet
kilometrů

5200, 5201

3.1, 3.3

Délka nových a
zrekonstruovaných
vodních cest
Počet nově
vytvořených
pracovních míst v
rámci projektů na
rozvoj cestovního
ruchu - muži/ženy

14

Počet

Počet

Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení se
zaměřením na kongresový cestovní ruch. Zařízením
pro kongresový cestovní ruch se rozumí zařízení pro
pořádání specializovaných akcí spojených se
vzděláváním či výměnou zkušeností, které musí
minimálně poskytovat: ubytování hotelového typu,
možnost stravování, sál s audiovizuální technikou a
nabídku doprovodných služeb.
Tato zařízení nelze ve výběru uvádět souběžně
s indikátory pro ubytovací zařízení (certifikovaná
zařízení, lůžka).
Počet nově vybudovaných a modernizovaných
zařízení pro lázeňské a další ozdravné pobyty včetně
výstavby a modernizace doprovodné infrastruktury
(ubytovací a stravovací kapacity apod.). Vždy se
jedná o ucelený komplex objektů, či zařízení
v lázeňských místech.

Počet upravených veřejných prostranství a pěších zón
ve vnitřních územích lázeňských míst. Vnitřní území
lázeňského místa je definováno zákonem č. 164/2001
Sb., a zahrnuje ucelenou část území, v níž jsou
soustředěna zařízení sloužící bezprostředně
lázeňskému provozu, hranice je vyznačena v územně
plánovací dokumentaci. Vnitřní lázeňské území je
evidováno katastrálním úřadem.
Délka nových a zrekonstruovaných vodních cest,
jejichž rozsah je specifikován zákonem č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě.
Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ)
zaměstnaných příjemcem, u subjektů zřízených či
založených příjemcem, u nájemce, provozovatele či u
partnera příjemce 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
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Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

Jednotka Definice
projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů
zaměřených na cestovní ruch.

632206

3.2

632207

3.2

3201

3.2

632201

3.2

632820

3.2

633101

3.3

3300

3.3
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Plocha upravených
veřejných
prostranství v
památkově
chráněných
územích
Počet komplexních
úprav infrastruktury
v památkově
chráněných
územích
Počet
doprovodných
informačních
systémů
Počet
zrestaurovaných
movitých kulturních
památek

Plocha v
m2

Počet pořízeného
vybavení na
podporu nového
využití památkově
chráněných objektů
Počet vytvořených
propagačních nebo
marketingových
produktů pro
cestovní ruch

Počet

Počet nově
vytvořených služeb
na podporu
cestovního ruchu

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet
produktů

Plocha upravených veřejných prostranství v
památkově chráněných územích. Památkově
chráněným územím se rozumí památková rezervace,
památková zóna a ochranná zóna nemovitých
kulturních památek (tyto pojmy definuje zákon č.
20/1987 Sb.)
Počet komplexních úprav infrastruktury (dopravní
komunikace, inženýrské sítě apod.) v památkově
chráněných územích. Komplexní úpravou se rozumí
zejména dopravní komunikace, inženýrské sítě,
veřejná prostranství, veřejná zeleň, osvětlení, apod.
Počet vybudovaných doprovodných informačních
systémů a značení památkově chráněných území a
objektů (informační tabule, cedule, značky, interaktivní
expozice apod.).
Počet zrestaurovaných movitých kulturních památek
(zpřístupněných veřejnosti). Rozumí se movité kulturní
památky uvedené v registru MK - Ústřední seznam
kulturních památek ČR, který vede Národní
památkový ústav. Movitou kulturní památkou nejsou
dle § 498 občanského zákoníku pozemky a stavby
spojené se zemí pevným základem.
Počet pořízeného vybavení (souborů samostatných
movitých věcí), jejichž pořízení bude bezprostředně
souviset s novým využitím památkově chráněných
objektů (např. vybavení objektu nábytkem apod.).
Počet vytvořených propagačních nebo
marketingových produktů pro cestovní ruch.
Produktem se rozumí sada (komplexní balíček
atraktivit a služeb s cílem vytvoření jedinečné
konkurenceschopné nabídky pro návštěvníka), nikoliv
jednotlivé kusy (letáky, katalogy – např. 1000 ks
letáků jednoho druhu = 1 jednotka indikátoru).
Součástí produktu je vytvoření odpovídajících nástrojů
pro jeho propagaci a prodej a vytvoření distribučních
cest.
Počet nově vytvořených služeb, které zkvalitňují nebo
rozšiřují jejich nabídku a svým obsahem prokazatelně
zvyšují podporu cestovního ruchu v regionu
(propagace, marketingové kampaně, poskytování
informací). Vždy se jedná o službu jako celek (jednou
službou se zde rozumí nově vzniklá samostatně
funkční a věcně vymezená nabídka či soubor činností
směřujících k podpoře cestovního ruchu).

Definice indikátorů pro projekty
předkládané v rámci ROP NUTS II
Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

3301

3.3

Počet zavedených
ICT v oblasti řízení
a propagace
cestovního ruchu

710200

4.1

710500

4.1

Počet zasedání
Počet
řídících a poradních
orgánů
Realizace
Počet
evaluačních studií a
zpráv celkem

712100

4.1

712501

4.1

712502

4.1

4100

4.1, 4.2

710700

4.2

710701

4.2

710800

4.2

711101

4.2
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Jednotka Definice
Počet

Počet souborů samostatných movitých věcí z oblasti
ICT (informační a komunikační technologie), které
logicky souvisejí s propagací cestovního ruchu (např.
internetový portál, informační-rezervační systém
apod). Vždy se jedná o technologii jako celek (celý
proces vedoucí k jednomu typu výstupu je jedna
technologie).
Počet zasedání Monitorovacího výboru, Výboru RR,
počet zasedání pracovních skupin apod.
Počet vytvořených studií on-going,ex-ante,interim,expost,ad-hoc a zpráv zaměřených na přípravu/realizaci
programu a monitoring, evaluaci jeho realizace.

Výdaje na
zabezpečení
monitorovacího
systému celkem
Počet
uskutečněných
kontrol čerpání
finančních
prostředků
Expertní hodnocení
projektů
Ostatní realizované
výdaje na realizaci
projektů v tis. Kč

Korun
českých

Výdaje na technické řešení rozvoje monitorovacího
systému (IS Monit, IS Benefit) v Kč.

Počet

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.

Počet

Počet vytvořených
metodických a
technickoinformačních
materiálů
Počet vyrobených
propagačních a
informačních
předmětů
Realizovaná
spolupráce se
sdělovacími
prostředky a
komunikace s
veřejností
Počet
uskutečněných
školení, seminářů,
workshopů a
konferencí

Počet

Počet expertních hodnocení projektů (odborná
hodnocení projektů, zasedání expertních komisí).
Výdaje realizované na realizaci projektů ŘO v rámci
prioritní osy 4 Technická pomoc nezahrnuté v
indikátorech 710500, 710200, 712502, 712100,
710700, 710701, 710800, 711601.
Počet různých druhů nově vytvořených metodických
a technicko–informačních materiálů (brožury, letáky,
aj.). Indikátor zahrnuje tištěné i elektronické výstupy
(např. 1 brožura v počtu 1000 ks = 1 metodický a
technicko-informační materiál).
Počet vytvořených druhů a typů předmětů na podporu
propagace a zvýšení informovanosti o programu
(např. 1 druh propagační tužky v počtu 1000 ks = 1
propagační a informační předmět).
Celkový počet novinových článků, tiskových zpráv,
tiskových konferencí a inovací webových stránek.
(Zahrnuje inzeráty, tiskové zprávy, konference, akce
pro média).

Tis.
Korun
českých

Počet

Počet

Počet

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů,
konferencí pořádaných Regionální radou a
financovaných z technické pomoci ROP.

Definice indikátorů pro projekty
předkládané v rámci ROP NUTS II
Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí
podpory
Kód NČI

Oblast
Název indikátoru
podpory

711601

4.2

Počet osob, které
se zúčastnily
vzdělávacích kurzů
zaměřených na
posílení absorpční
kapacity

Jednotka Definice
Počet
osob

Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů
zaměřených na posílení absorpční kapacity regionu.

Pozn. Název indikátoru uvedený v dokumentu Definice indikátorů se může drobně odlišovat od názvu
indikátoru v v programové dokumentaci. Odlišnost je způsobena častými aktualizacemi NČI.
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