
Program
Prioritní osa 
OP/Priorita 
Unie

Investiční 
priorita 
OP/Prioritní 
oblast

Specifický cíl 
OP/ operace 
PRV

Kód NČI 2014+ Název indikátoru
Měrná 
jednotka

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek)

Výchozí 
hodnota

Datum 
výchozí 
hodnoty

Cílová 
hodnota

Datum cílové 
hodnoty

Mílník 31. 12. 
2018 (je-li ŘO 
vyžadován)

93701
Počet podpořených 
podniků/příjemců

počet 
podniků/ 
příjemců

výstup 0 31.12.2015 10 31.12.2023 4

94800

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader)

FTE výsledek 0 31.12.2015 2 31.12.2023 0

92702
Počet podpořených 

operací (akcí)

počet 
operací 
(akcí)

výstup 0 31.12.2015 6 31.12.2023 2

93001 Celková plocha ha výstup 0 31.12.2015 3,5 31.12.2023 1

50001

Kapacita 
podporovaných 

zařízení péče o děti 
nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 31.12.2015 92 31.12.2023 není

Hodnota byla stanovena na základě dotazníkového šetření a dlouhodobého zájmu a potřeb školských zařízení a jejich zřizovatelů, 
včetně zástupců neformálního a zájmového vzdělávání. 

Způsob výpočtu:
50 dětí klasické zařízení (tj. 5 x 10 dětí) 

12 dětí dětská skupina
30 dětí tábor (tj. 3 x 10 dětí)

Celkem: 92 dětí

50100
Počet podpořených 
zařízení péče o děti 
předškolního věku

zařízení výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 není Hodnota vycházi z typů přepokládaných žadatelů - jedná se o dvě NNO.

50110

Počet osob 
využívajích zařízení 

péče o děti 
předškolního věku

osoby výsledek 0 31.12.2015 24 31.12.2023 není Jedná se celkem o 12 rodičů dětí v dětské skupině a o část kapacity rodičů dětí využívajích příměstské tábory (12).

62000

Počet projektů, které 
zcela nebo z čási 
provádějí sociální 

partneři nebo 
nevládní organizace

projekty výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 není Evidujeme realizaci dvou projektů NNO - příměstský tábor a dětskou skupinu.

50120

Počet osob 
využívajícch zařízení 
péče o děti ve věku 

do 3 let

osoby výsledek 0 31.12.2015 2 31.12.2023 není Jedná se o dva rodiče z celkově 12 rodičů dětí v dětské skupině.

60000
Celkový počet 

účastníků
osoby výstup 0 31.12.2015 80 31.12.2023 není

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě indikátoru 50001. Tj. 50 dětí v klasickém zařízení = 45 rodičů; 30 dětí na táboře  = 25 
rodičů; 1 dětská skupina = 12 dětí = 9 rodičů. Vzdělávání pečujících osob = 1 osoba. Celkem 80 osob.Vyčíslení indikátoru vůči alokaci - 
příměstský tábor = 10 pracovních dní/50 000,- Kč, tj. celkem 3 tábory = 150 000,- Kč; dětská skupina = 25 000,- Kč/měsíc/hrubá mzda, 
celkem na 36 měsíců, tj. celkem 900 000,- Kč + 600 000,- Kč provozní náklady a vybavení - celkově tedy  dětská skupina 1 500 000,- Kč. 
Zařízení péče o děti v době mimoškolní docházky = 450 000,- Kč/1 zařízení/36 měsíců, (mzdové náklady, provozní náklady a vybavení).

50020
Podíl tříletých dětí 

umístěných v 
předškolním zařízení

% výsledek 77,3 31.12.2015 90,5 31.12.2023 není Statistika (dle programového dokumentu IROP)

50030
Podíl osob předčasně 

opouštějících 
vzdělávací systém

% výsledek 5,4 31.12.2015 5 31.12.2023 není. Statistika (dle programového dokumentu IROP)

50000
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení
zařízení výstup 0 31.12.2015 13 31.12.2023 3

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem podobných 

projektech. 
Průměrné způsobilé náklady dle rozsahu úprav:

4x cca 2mil. (2x ZŠ, 2x MŠ), 9x cca 1mil. (5x ZŠ, 4x MŠ). Celkem bude podpořeno:  6 MŠ, 7 ZŠ.
Hodnota milníku je nastavena na 3 vzhledem k připravenosti projektů potenciálních žadatelů.

Infrastruktura 
vzdělávání

2.1, 2.2 IROP 4 9d

Prorodinná 
opatření

PRV

OPZ 2 3

1.1, 2.4, 4.1

2.1, 2.2, 5.1

6

6B

6B
Neproduktivní 

investice v lesích
PRV

Specifický cíl 
SCLLD

Opatření SCLLD

IDENTIFIKACE programu

1.1, 1.3, 5.2

Podpora investic 
na založení nebo 

rozvoj 
nezemědělských 

činností

Indentifikace indikátorů

19.II6

Hodnoty indikátorů

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Hodnoty byly stanoveny na základě dotazníkového šetření.

2.III

4.I

Hodnoty byly stanoveny na základě dotazníkového šetření a sběru projektových záměrů v území.19.II



50001

Kapacita 
podporovaných 

zařízení péče o děti 
nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 31.12.2015 485 31.12.2023 není
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Rozpad 
hodnoty indikátoru – 2x ZŠ (plná kapacita objektu) = 200 dětí, 2x MŠ (plná kapacita objektu) = 80 dětí, 5x ZŠ (kapacita učebny) = 125 

dětí, 4x MŠ (kapacita učebny) = 80 dětí. 

67510
Kapacita služeb a 

sociální práce
klienti výsledek 26 31.12.2015 38 31.12.2023 není

Výchozí hodnota indikátoru vychází z průzkumu území. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena za předpokladu, že budou 
podopořena 4 zázemí pro služby a sociální práci s průměrnou okamžitou kapacitou 3 osoby, tj. navýšení maximální okamžité kapacity 

o 12 klientů. 

55401
Počet podpořených 
zázemí pro služby a 

sociální práci
zázemí výstup 0 31.12.2015 4 31.12.2023 není

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v podobných projektech.

2x 1,5 mil Kč / osobní asistence a pečovatelské služby (např. nákup automobilu a zařízení a vybavení) = 3 000 000,- Kč celkem; 1x 1,5, 
mil na bezbariérovou úpravu pro zařízení poskytující sociální služby; 1x 1,4 mil na zlepšení zázemí pro poskytování sociálních služeb 

poskytovaných sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým osobám

55402
Počet poskytovaných 

druhů sociálních 
služeb

služby výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 není
Cílová hodnota indikátoru vychází z hodnoty indikátoru 55401,  3 zázemí = očekáváme, že budou podpořeny tyto druhy sociálních 
služeb: osobní asistence, pečovatelská služba a sociální služba poskytovaná sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 

sociálním vyloučením. 

60000
Celkový počet 

účastníků
osoby výstup 0 31.12.2015 11 31.12.2023 není

Předpokládáme podpoření 15 osob v projektu vzdělávání/odborné přípravy (1 osoba cca 32 000,- Kč, celkem cca 500 000,- Kč), z nichž 
na základě konzultace s Úřadem práce očekáváme dosažení bagatelní podpory u 10 osob. Zároveň evidujeme zájem čtyř obcí o 
podpoření v rámci tohoto opatření, kde by došlo k zaměstnání 4 osob (tj. 1 obec/1 osoba; 1 vytvořené pracovní místo = 500 000,-Kč) 
ve výši bagatelní podpory = 2 000 000,-

62600
Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po 
ukončení své účasti

osoby výsledek 0 31.12.2015 3 31.12.2023 není
Na základě konzultace s Úřadem práce lze očekávat cca 20 % úspěšnost pozdějšího aktivního zapojení osob vzdělaných v projektu do 
dalšího procesu ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

62700
Účastníci zaměstnaní 

po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 31.12.2015 2 31.12.2023 není
Výše indikátorů vychází i indikátoru 60000 a z konzultace s Úřadem práce. Na základě poskytnuté konzultace přepokládáme, že 
zaměstnání (včetně OSVČ) po skončení své účasti získají dvě osoby.

62800

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 

ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, 

jsou v procesu 
vzdělávání/odborné 
přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnaní, a to i 
OSVČ

osoby výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 není Výše indikátorů vychází i indikátoru 60000 a z předpokládaného počtu znevýhodněných účastníků, kteří se zapojí do vzdělávání. 

62900

Účastníci zaměstnaní 
6 měsíců po 

ukončení své účasti, 
včetně OSVČ

osoby výsledek 0 31.12.2015 2 31.12.2023 není
Výše indikátorů vychází i indikátoru 62700 a z konzultace s Úřadem práce. Na základě poskytnuté konzultace přepokládáme, že 

zaměstnání (včetně OSVČ) po skončení své účasti získají dvě osoby.

63100

Účastníci ve věku 
nad 54 let 

zaměstnaní 6 měsíců 
po ukončení

své účasti, včetně 
OSVČ; 

osoby výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 není
Výše indikátorů vychází i indikátoru 62700 a z konzultace s Úřadem práce. Na základě poskytnuté konzultace přepokládáme, že 

zaměstnání (včetně OSVČ) po skončení své účasti získá jedna osoba.

63200

Znevýhodnění 
účastníci zaměstnaní 

6 měsíců po 
ukončení své účasti, 

včetně OSVČ

osoby výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 není
Výše indikátorů vychází i indikátoru 62800 a z konzultace s Úřadem práce. Na základě poskytnuté konzultace přepokládáme, že 

zaměstnání (včetně OSVČ) po skončení své účasti získá jedna osoba.

57520

Počet exponovaných 
území s 

nedostatečnou 
připraveností složek

území výsledek 108 31.12.2015 48 31.12.2023 není Statistika (dle programového dokumentu IROP)
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služeb
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57501

Počet nových a 
modernizovaných 
objektů sloužících 

složkám IZS

objekty výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 0

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v podobných projektech. 

Průměrné způsobilé náklady 500 000 Kč/ 1 set = 1 nezávislý zdroj elektrické energie.
Vzhledem k tomu, že vyhlášení první výzvy na opatření Ochrana zdraví, životů a majetku očekáváme nejdříve v prosinci 2017, první 
žadatelé budou moci realizaci projektů zahájit v první polovině roku 2018. Z tohoto důvodu jsme stanovili pro milník k 31.12.2018 

hodnotu 0. 

57001
Počet nové techniky 

a věcných prostředků 
složek ISZ

sety výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 není
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 

průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v podobných projektech. 
Průměrné způsobilé náklady dle konzultace HZS KHK činí 1 300 000 Kč/ 1 automobil.

67001
Kapacita 

podpořených služeb
místa výstup 0 31.12.2015 4 31.12.2023 není

2 úvazky sociálního pracovníka pro podporu služeb – osobní asistence, odlehčovací služba, služba následné péče (1 pracovník 
poskytuje v jeden okamžik službu jednomu klientovi)

- 1 úvazek pracovníka pro realizaci motivačních programů přispívajících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení (1 
pracovník poskytuje v jeden okamžik službu jednomu klientovi)                                                                     - 1 úvazek pracovníka pro 

projekt pro rodiny s dětmi (1 pracovník poskytne v jeden okamžik službu jednomu klientovi)

67010
Využívání 

podpořených služeb
osoby výsledek 10 31.12.2015 115 31.12.2023 není

Předpokládáme podpoření dvou služeb poskytujících osobní asistenci, odlehčovací služby a služby následné péče (Dům s 
pečovatelskou službou - terénní služba), každá v rozsahu 0,6 pracovního úvazku, náklady na hrubou mzdu 14 500,-/měsíc, 3letý 

projekt, tj. celkové náklady cca 525 000,-/projekt. V rámci této služby bude péče poskytnuta 60 osobám, přičemž předpokládáme, že u 
40 osob bude podpora vyšší než bagatelní a u 20 osob podpora nedosáhne bagatelní výše.

Dále předpokládáme podpoření jedné organizace, která bude zajišťovat realizaci motivačních programů a odborného sociálního 
poradenství přispívajících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení. Program bude poskytován v rozsahu 0,8 

pracovního úvazku, náklady na hrubou mzdu 19 360,-/měsíc, 3letý projekt, tj. celkové náklady cca 700 000,-/projekt. V rámci tohoto 
programu bude péče poskytnuta 40 osobám, přičemž předpokládáme, že u 25 osob bude podpora vyšší než bagatelní a u 15 osob 

podpora nedosáhne bagatelní výše. 
Dalším podpořeným subjektem bude nezisková organizace, která poskytuje sociálně aktivizační programy, motivační programy  a 

odborné sociálního poradenství pro rodiny s dětmi; program bude poskytován v rozsahu 0,8 pracovního úvazku, náklady na hrubou 
mzdu 19 360,-/měsíc, 3letý projekt, tj. celkové náklady cca 700 000,-/projekt. V rámci tohoto programu bude péče poskytnuta 30 

osobám, přičemž předpokládáme, že u 20 osob bude podpora vyšší než bagatelní a 10 osob bagatelní výše nedosáhne. 
Dále předpokládáme podporu provozu nízkoprahového centra: 1,5 pracovního úvazku, náklady na hrubou mzdu 36 300,-/měsíc, cca 1 

300 000,- /projekt, 3letý projekt. Předpokládáme, že projekt podpoří cca 60 klientů, u kterých nebude jejich totožnost známá v 
potřebném rozsahu a tudíž žádný nedosáhne bagatelní podpory. 

Výchozí hodnota indikátoru je 10 osob, počet podpořených osob, které nedosáhnou bagatelní podpory je 105 osob, tj. celková 
hodnota indikátoru je 115 osob.

67315

Bývalý účastníci 
projektů

v oblasti sociálních 
služeb, u

nichž služba naplnila 
svůj
účel

osoby výsledek 0 31.12.2015 25 31.12.2023 není
Hodnota byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na výši indikátoru 60000 a odhad úspěšnosti projektů v oblasti 

sociálních služeb.

67310

Bývalí účastníci 
projektů, u

nichž intervence 
formou

sociální práce 
naplnila svůj

účel

osoby výsledek 0 31.12.2015 60 31.12.2023 není
Hodnota byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na výši indikátoru 60000 a odhad úspěšnosti projektů v oblasti 

sociálních služeb.

2.VI

2.3, 2.6 2 3

4 9d
Ochrana životů, 
zdraví a majetku

IROP

Sociální služby a 
sociální 

začleňování
OPZ 2.III

4.I



60000
Celkový počet 

účastníků
osoby výstup 15 31.12.2015 100 31.12.2023 není

Předpokládáme podpoření dvou služeb poskytujících osobní asistenci, odlehčovací služby a služby následné péče (Dům s 
pečovatelskou službou - terénní služba), každá v rozsahu 0,6 pracovního úvazku, náklady na hrubou mzdu 14 500,-/měsíc, 3letý 

projekt, tj. celkové náklady cca 525 000,-/projekt. V rámci této služby bude péče poskytnuta 60 osobám, přičemž předpokládáme, že u 
40 osob bude podpora vyšší než bagatelní a u 20 osob podpora nedosáhne bagatelní výše.

Dále předpokládáme podpoření jedné organizace, která bude zajišťovat realizaci motivačních programů a odborného sociálního 
poradenství přispívajících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení. Program bude poskytován v rozsahu 0,8 

pracovního úvazku, náklady na hrubou mzdu 19 360,-/měsíc, 3letý projekt, tj. celkové náklady cca 700 000,-/projekt. V rámci tohoto 
programu bude péče poskytnuta 40 osobám, přičemž předpokládáme, že u 25 osob bude podpora vyšší než bagatelní a u 15 osob 

podpora nedosáhne bagatelní výše. 
Dalším podpořeným subjektem bude nezisková organizace, která poskytuje sociálně aktivizační programy, motivační programy  a 

odborné sociálního poradenství pro rodiny s dětmi; program bude poskytován v rozsahu 0,8 pracovního úvazku, náklady na hrubou 
mzdu 19 360,-/měsíc, 3letý projekt, tj. celkové náklady cca 700 000,-/projekt. V rámci tohoto programu bude péče poskytnuta 30 

osobám, přičemž předpokládáme, že u 20 osob bude podpora vyšší než bagatelní a 10 osob bagatelní výše nedosáhne. 
Dále předpokládáme podporu provozu nízkoprahového centra: 1,5 pracovního úvazku, náklady na hrubou mzdu 36 300,-/měsíc, cca 1 

300 000,- /projekt, 3letý projekt. Předpokládáme, že projekt podpoří cca 60 klientů, u kterých nebude jejich totožnost známá v 
potřebném rozsahu a tudíž žádný nedosáhne bagatelní podpory. 

Výchozí hodnota indikátoru je 15 osob, počet podpořených osob, u nichž bude podpora vyšší než bagatelní, je 85 osob, tj. celková 
hodnota indikátoru je 100 osob.

76310
Podíl cyklistiky na 

přepravních 
výkonech

% výsledek 7 31.12.2015 10 31.12.2023 není Statistika (dle programového dokumentu IROP)

75001

Počet realizací 
vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v 
dopravě

realizace výstup 0 31.12.2015 4 31.12.2023 není

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v podobných projektech. 

Průměrné náklady 3x 1 000 000 Kč = 3x rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 
komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 1x 500 000 Kč = 1 světelný přechod zvyšující 

bezpečnost pro pěší.

76100

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 

cyklotras

km výstup 0 31.12.2015 0,5 31.12.2023 není

"Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 

průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem podobných 

projektech. 

Průměrné způsobilé náklady 400 000 Kč/ 1 km cyklotrasy, předpokládaná délka 4 km = cca 1,6 mil. Kč

Budování cyklostezek není v rámci aktivity plánováno. "

K datu 21.11.2019 byl hodnota indikátoru upravena z hodnoty 4 na hodnotu 0,5. Důvodem je, že původní indikátor 4 byl plánován na 

cyklotrasu, která je výrazně levnější, ale v současné době se v území MAS našel žadatel, který chce budovat cyklostezku v délce cca 0,5 

km.

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 

průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem podobných 

projektech. 

Průměrné způsobilé náklady 8 000 000 Kč/ 1 km cyklostezky, předpokládaná délka 0,5 km = cca 4 mil. Kč

76200

Délka 
rekonstruovaných 

cyklostezek a 
cyklotras

km výstup 0 31.12.2015 0 31.12.2023 není

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem podobných 

projektech. 
Průměrné způsobilé náklady 400 000 Kč/ 1 km na rekonstrukci cyklotrasy, předpokládaná délka 4 km = cca 1,6 mil. Kč

Rekonstrukce cyklostezek není v rámci aktivity plánována. 
K datu 21.11.2019 byla hodnota indikátoru upravena z hodnoty 4 na hodnotu 0. Důvodem je, že MAS nebude podporovat rekonstrukci 

cyklostezek a cyklotras.

76401
Počet parkovacích 
míst pro jízdní kola

parkovací 
místa

výstup 0 31.12.2015 10 31.12.2023 není

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem podobných 

projektech. 
Průměrné způsobilé náklady 5 000 Kč/ 1 parkovací místo pro kolo, předpokládaný počet vybudovaných parkovacích míst = 10.

75120

Podíl veřejné osobní 
dopravy na celkových 

výkonech v osobní 
dopravě

% výsledek 30 31.12.2015 35 31.12.2023 není Statistika (dle programového dokumentu IROP)

93701
Počet podpořených 
podniků/příjemců

počet 
podniků/ 
příjemců

výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 1

94302
Celková délka lesních 

cest
km výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 0,4

4.1, 4.4
Zemědělská 

infrastruktura
PRV 6 6B 19.II 93701

Počet podpořených 
podniků/příjemců

počet 
podniků/ 
příjemců

výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 1 Hodnoty byly stanoveny na základě dlouhodobých potřeb dotčených subjektů a obcí.

93701
Počet podpořených 
podniků/příjemců

počet 
podniků/ 
příjemců

výstup 0 31.12.2015 4 31.12.2023 2

 4.1, 4.4

Investice do 
lesnických 

technologií a 

4.I

6 6B

4 9d

Lesnická 
infrastruktura

PRV

Bezpečnost a 
udržitelnost 

dopravy
IROP

Hodnoty byly stanoveny na základě dlouhodobých potřeb subjektů podnikajících v lesích a obcí.19.II



94800

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader)

FTE výsledek 0 31.12.2015 0,5 31.12.2023 0

93701
Počet podpořených 
podniků/příjemců

počet 
podniků/ 
příjemců

výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 1

94800

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader)

FTE výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 0

1.2, 2.5, 4.1, 5.2 Spolupráce MAS PRV 6 6B 19.III 92501
Celkové veřejné 

výdaje
EUR výstup 0 31.12.2015 31869 31.12.2023 0 Alokovaná částka na realizaci projektu spolupráce 862 000 Kč, při přepočtu je hodnota 31 869 EUR, kurz 27,048.  

4.1, 5.2
Investice do 

zemědělských 
podniků

PRV

4.1, 5.2

technologií a 
zpracování 
lesnických 

produktů, jejich 
mobilizace a 

uvádění na trh

PRV 6 6B

6B

19.II

Hodnoty byly stanoveny na základě dlouhodobých potřeb podnikatelů v zemědělství.

Hodnoty byly stanoveny na základě potřeb obcí, neziskových organizací a dalších subjektů hospodařících v lesích.

19.II6


