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Opatření Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj informací  

Prioritní osa 1:  Podnikání a zaměstnanost    

A)     Podpora stávajících firem jako stabilizujícího 
prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 

      

1.Opatření: Propagace místních firem uvnitř i vně regionu a 
výsledků jejich vzájemné spolupráce 

Počet realizovaných akcí kraje (či s jeho účastí) zaměřených na 
propagaci firem a jejich vzájemné spolupráce, případně obchodních 
úspěchů 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Počet účastí na specializovaných veletrzích a výstavách Počet ŘO OPPI, oblast 6.2 

2. Opatření: Rozvoj vzájemné spolupráce velkých, malých a 
středních firem s veřejnou správou a samosprávou 

Počet krajem oslovených firem za účelem mapování  a následné 
analýzy jejich potřeb 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 
(RIS, SRLZ atd.) 

  Počet firem účastnících se na tvorbě strategických dokumentů kraje Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

3. Opatření: Dlouhodobá spolupráce orgánů veřejné správy a 
samosprávy a jejich organizací se soukromým sektorem v 
oblasti zajišťování veřejných sluţeb 

Počet projektů typu PPP (spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru) 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

B)      Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj 
kooperace se strategickými partnery 

      

1. Opatření: Podpora kvalitních poradenských sluţeb pro 
začínající podnikatele ze strany orgánů veřejné správy a 
samosprávy 

Počet realizovaných projektů souvisejících s rozvojem poradenských 
sluţeb pro podnikatele 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

2. Opatření: Podpora podnikatelských projektů perspektivních 
malých a středních firem s inovačním potenciálem 

Plocha krajem či obcemi podpořených podnikatelských inkubátorů či 
obdobných prostor pro inovativní firmy 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Plocha nově zainvestovaných a regenerovaných průmyslových zón pro 
podnikatelské účely 

Počet ŘO OPPI, oblast 5.3 

  Podlahová plocha nově vystavěných a rekonstruovaných objektů Počet ŘO OPPI, oblast 5.3 

  Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí Počet ŘO ROP SV, oblast 4.2 

  
Počet projektů spolupráce v oblasti podpory podnikání, trhu práce a 
technologického rozvoje 

Počet ŘO ČR - Polsko, oblast 2.1 

3. Opatření: Podpora spolupráce malých a středních podniků 
se strategickými partnery 

Celkový počet podpořených klastrů Počet ŘO OPPI, oblast 5.1 

  
Počet investičních projektů vzniklých za spolupráce kraje, firem, 
hospodářské komory a agrární komory 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 
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C)     Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou 
správou a podnikatelskou sférou 

      

1. Opatření: Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů 
veřejné správy a samosprávy a firem o svých záměrech na 
území obce, města a kraje 

Počet firem, které se zúčastnily pracovních jednání s krajem či obcemi 
s cílem projednat aktuální otázky týkajících se prostor, zaměstnanosti, 
infrastruktury apod. 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

2. Opatření: Zvýšení účasti firem na tvorbě a aktualizaci 
strategických dokumentů obcí a územních samosprávných 
celků 

Počet účastníků (vlastníků, manaţerů firem) účastnících se tvorby 
rozvojových dokumentů kraje a obcí 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

D)     Podpora vzájemné spolupráce firem,  institucí 
terciárního vzdělávání a institucí výzkumných.  

Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a 
technologické)  

      

1. Opatření: Zvýšení informovanosti o projektech 
výzkumných organizací, komerční sféry a institucí 
sekundárního a terciárního vzdělávání a o jejich výsledcích 
formou jejich cílené propagace  

Počet projektů zaměřených na informovanost o VVI Počet ŘO OP VpK, ŘO VVI 

  
Počet subjektů vyuţívajících v regionech podporované sluţby cílené 
informovanosti o VaV a jeho výsledcích 

Počet ŘO VVI, oblast 2.3 

2. Opatření: Tvorba a realizace dokumentů strategického 
charakteru na jejíchţ základě by bylo moţné formulovat cíle v 
oblasti zvýšení inovačního potenciálu kraje a zároveň 
definovat prostředky k jejich dosaţení 

Počet projektů zaměřených na realizaci strategie kraje v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací (strategie, pilotní projekty, průzkumy 
apod.) 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
ŘO ROP SV, oblast 4.2 

3. Opatření: Integrace výzkumných, komerčních a 
vzdělávacích kapacit za účelem zvýšení potenciálu pro 
inovační aktivity 

Počet subjektů sdílejících kapacity nových nebo nově 
zrekonstruovaných výzkumných a vývojových laboratoří. 

Počet 
ŘO OP PI, ŘO OP VpK, ŘO 
7. RP 

  Počet zapojených subjektů nově vzniklých klastrů Počet ŘO OP PI 

E)      Rozvoj celoživotního učení a zlepšení 
spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli při 
rozvoji systému celoživotního učení 

      

1. Opatření: Podpora účasti všech relevantních subjektů na 
tvorbě a realizaci systému celoţivotního učení a zajištění jeho 
dostupnosti na celém území kraje 

Počet nabízených rekvalifikačních programů Počet SRLZ 1.2 

  
Počet absolventu rekvalifikačních programů, kteří se uplatnili na trhu 
práce 

Počet SRLZ 1.2 

  
Podíl osob účastnících se kurzu v rámci celoţivotního učení na úhrnu 
populace 
v kategorii 25-64 let v KHK 

% SRLZ 1.2 
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2. Opatření: Vznik komplexního systému evaluace kvality 
počátečního a dalšího vzdělávání 

Počet škol zapojených do systému evaluace kvality počátečního a 
dalšího vzdělávání 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet studentů škol zapojených do systému evaluace kvality 
počátečního a dalšího vzdělávání 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

3. Opatření: Podpora vzniku a rozvoje center celoţivotního 
učení 

Počet nove vzniklých center celoţivotního učení Počet SRLZ 1.2 

  Počet nabízených programu celoţivotního učení Počet SRLZ 1.2 

F)      Zlepšení propojení vzdělávací sféry s potřebami 
trhu práce 

      

1. Opatření: Podpora rozvoje komunikace a spolupráce 

vzdělávací sféry, zaměstnavatelů a veřejnosti (systematické 
sledování potřeb a změn na trhu práce) 

Počet studentu, ţáku, kteří absolvovali odbornou praxi u 
zaměstnavatele 

Počet SRLZ 2.2 

  
Podíl odborníku z praxe vyučujících odborné předměty k celkovému 
poctu pedagogu 

% SRLZ 1.1 

  Počet podpořených učňovských míst Počet SRLZ 2.1 

2. Opatření: Rozvoj systému poradenství při volbě povolání v 
oblasti počátečního vzdělávání 

Počet pedagogů účastnících se dalšího vzdělávání (rekvalifikační 
kurzy, doplňování a 
rozšiřování kvalifikace-aprobace jimi vyučovaných předmětů/oborů) k 
celkovému 
počtu pedagogických pracovníku 

Počet SRLZ 1.1 

  

Počet škol s poradenským střediskem/pracovištěm v jednotlivých 
typech škol 
realizujících nové formy poradenské péče a poskytujících sluţby 
související 
s výchovou a vzděláváním 

Počet SRLZ 1.2 

3. Opatření: Podpora vzdělávání v profesích chybějících na 
trhu práce  

Počet pedagogických pracovníku absolvujících odbornou praxi u 
zaměstnavatele 

Počet SRLZ 2.2 

  
Počet nových studijních oboru připravovaných ve spolupráci s 
podnikatelským 
sektorem 

Počet SRLZ 2.2 

G)     Zlepšení podmínek pro osoby znevýhodněné na 
trhu práce 

      

1. Opatření: Podpora zaměstnávání pečujících osob a osob se 
zdravotním postiţením na trhu práce  

Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny Počet SRLZ 3.1 

  Počet projektů usnadňujících pracovní zapojení pečujících osob a OZP Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 
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2. Opatření:Podpora zaměstnávání občanů starších 50 let Míra registrované nezaměstnanosti věkové skupiny 45-59 let % 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

  Míra registrované nezaměstnanosti věkové skupiny 60-64 let % 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

3. Opatření: Podpora začlenění mladistvých (kategorie do 18 
let) a bez dokončeného vzdělání (i starší 18 let) na trh práce 

Míra registrované nezaměstnanosti osob do 25 let % MPSV 

  
Počet projektů zaměřených na zvýšení pracovní aktivity mladistvých 

osob bez dokončeného vzdělání 
Počet 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 

obce 

4. Opatření: Podpora odstraňování fyzických bariér za účelem 
zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postiţením (nejen 
pohybově postiţené, ale i zrakově, sluchově apod.) 

Počet projektů zaměřených na odstraňování fyzických bariér Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

  Počet stavebních projektů zaměřených na eliminaci fyzických bariér Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

  Počet uchazečů se ZPS / 1 volné pracovní místo Počet ČSÚ 

5. Opatření: Podpora pracovního zapojení osob ohroţených 
sociálním vyloučením a osob jiţ sociálně vyloučených 

Počet nových pracovních míst pro sociálně ohroţené skupiny 
obyvatelstva 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

  
Počet projektů zaměřených na zvýšení pracovní aktivity osob 
ohroţených sociálním vyloučením a osob jiţ sociálně vyloučených  

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

6. Opatření: Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti 
sociálního začleňování 

Počet absolventů kurzů zaměřených na sociální začleňování Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

H)     Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické 
prosperitě regionu 

      

1. Opatření: Podpora poskytování komplexních sluţeb 
cestovního ruchu (ucelené nabídky) v oblasti zachování 
místního kulturního dědictví a přírody (provázanost záţitkové 
a poznávací turistiky a souvisejících sluţeb poskytovaných 
různými poskytovateli) 

Počet realizovaných projektů zaměřených na tvorbu ucelené nabídky 
atraktivit kraje a sluţeb v cestovním ruchu a souvisejících aktivit 

Počet 
ŘO ROP SV, ŘO OP ČR - 
Polsko 
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2. Opatření: Podpora marketingových aktivit v oblasti 
cestovního ruchu  

Počet realizovaných marketingových akcí Počet 
ŘO ROP SV, ŘO OP ČR - 
Polsko 

3. Opatření: Začleňování témat souvisejících s ochranou 
ţivotního prostředí do nabídky sluţeb cestovního ruchu a 
sportu 

Počet projektů realizovaných v oblasti cestovního ruchu majících 
vazbu na ochranu ţivotního prostředí a zdravý ţivotní styl 

Počet 
ŘO ROP SV, ŘO OP ČR - 
Polsko 

4. Opatření: Podpora spolupráce a koordinace činnosti 
klíčových aktérů rozvoje cestovního ruchu 

Počet projektů zaměřených na poskytování kvalitních informačních 
sluţeb  

Počet 
ŘO ROP SV, ŘO OP ČR - 
Polsko 

I)        Racionální využívání stávajících zdrojů energií, 
surovinových zdrojů a podpora využití energie z 

obnovitelných zdrojů 

      

1. Opatření: Vyuţívání obnovitelných, alternativních a 
druhotných zdrojů energií 

Počet projektů zaměřených na vyuţití obnovitelných, alternativních a 
druhotných zdrojů energií 

Počet 
ŘO OP PI, MPO, MŢP, ŘO 
7. RP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet projektů zaměřených na zvýšení informovanosti v oblasti 
šetrného a efektivního nakládání s primárními energiemi a surovinami 
a moţnostech vyuţití obnovitelných zdrojů energií  

Počet 
MPO, MŢP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

2. Opatření: Sniţování energetické a materiálové náročnosti 
průmyslu, zvyšování účinnosti energií 

Počet projektů zaměřených na sniţování energetické a materiálové 
náročnosti průmyslu, zvyšování účinnosti energií 

Počet 
ŘO OP PI, MPO, MŢP, ŘO 
7. RP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet projektů zaměřených na vznik a rozvoj nových oborů s produkty 
a technologiemi vyţadujících niţší energetickou a surovinovou 
náročnost, resp. zvyšujících jejich uţitnou hodnotu a účinnost 

Počet 
ŘO OP PI, MPO, MŢP, ŘO 
7. RP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

3. Opatření: Omezení energetických ztrát budov a rozvodů 
energií 

Počet projekt zaměřených na sniţování energetických ztrát, lepší 
vyuţití energií, případně zvýšení jejich účinnosti 

Počet ŘO OP PI, MPO, MŢP 
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Opatření Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj informací 

Prioritní osa 2: Lidské zdroje       

A)     Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s využitím 
nových moderních vzdělávacích metod a nových 
technologií v počátečním i dalším vzdělávání 

      

1. Opatření: Podpora zkvalitňování počátečního (primárního, 
sekundárního a terciárního vzdělávání)  a dalšího vzdělávání 

se širokým výběrem vzdělávacích programů 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vedoucích ke 
zvyšování kvality vzdělávání 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

2. Opatření: Podpora mezinárodní spolupráce škol a 
odborných stáţí ţáků, studentů i učitelů v zahraničí 

Počet podpořených projektů (osob)zaměřených na mezinárodní 
spolupráci 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

3. Opatření: Podpora vzdělávacích programů vyuţívajících 
moderních výukových metod a podpora moderních pomůcek 
včetně moderního přístrojového vybavení laboratoří a učeben 
škol 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vedoucích k vyuţívání 
nových metod a poznatků 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

4. Opatření: Podpora informační a počítačové gramotnosti 
obyvatel 

Počet úspěšně podpořených osob Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

B)      Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních 
služeb 

      

1. Opatření: Podpora zlepšování dostupnosti a kvality 
zdravotní péče a podpora zdravého ţivotního stylu 

Počet klientů vyuţívajících domácí ošetřovatelské a hospicové péče Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet projektů zaměřených na získání či zvyšování kvalifikace osob 
poskytujících zdravotní péči 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Výdaje na zdravotnictví Kč 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Počet osvětových programů zdravotní prevence   
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

2. Opatření: Zajištění dostupnosti a kvality sociálních sluţeb Počet projektů zlepšujících kvalitu sociálních sluţeb Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Zvýšení počtu poskytovatelů sociálních sluţeb   Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet uţivatelů vyuţívajících sluţby sociální péče v přirozeném 
prostředí 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet projektů zaměřených na získání či zvyšování kvalifikace osob 
poskytujících sociální sluţby 

Počet 
ŘO OP LZZ, MPSV, Krajský 
úřad Královéhradeckého 
kraje 
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  Výdaje na sociální sluţby Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

3. Opatření: Efektivní spolupráce sociálních a zdravotních 
sluţeb 

Počet spolupracujících poskytovatelů sluţeb zahrnutých do krajské sítě Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet subjektů sítě sociálních a zdravotních sluţeb zahrnutých do 
projektu jejich optimalizace 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Počet poskytovaných nových (alternativních) forem sociálních sluţeb Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

C)     Rozvoj volnočasových aktivit včetně tělovýchovy 
a sportu, služeb sociální prevence a integrace 
ohrožených skupin obyvatelstva 

      

1. Opatření: Rozvoj volnočasových aktivit všech věkových 
skupin obyvatelstva 

Počet projektů zaměřených na spolupráci organizací nabízející 
volnočasové aktivity (NNO, školská zařízení zřizovaná obcemi, krajem, 
státem) 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
komunitární programy EU 

  
Počet školských a středisek volného času zařízení určených pro 
volnočasové aktivity  

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
komunitární programy EU 

  Počet osob navštěvujících střediska poskytující volnočasové aktivity Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
komunitární programy EU 

2. Opatření: Podpora sportovních aktivit a zdravého ţivotního 
stylu 

Počet projektů zaměřených na propagaci zdravého ţivotního stylu Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje,               
ŘO IOP 

3. Opatření: Zavádění systémů prevence sociálně 
patologických a dalších neţádoucích jevů 

Počet projektů zaměřených na podporu sociálního poradenství a 
sluţeb sociální prevence 

Počet 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
komunitární programy EU, 
MŠMT 

  
Počet projektů zaměřených na realizaci školních preventivních 
strategií  na úrovni škol  a školských zařízení 

Počet 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
komunitární programy EU, 
MŠMT 

  
Počet osob, které se zúčastnily vzdělávání pro poskytovatele sluţeb v 
oblasti prevence sociálně patologických jevů 

Počet 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
komunitární programy EU, 
MŠMT 

4. Opatření: Integrace ohroţených skupin obyvatelstva Počet podpořených osob Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 
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D)     Rozvoj systému environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

      

1. Opatření: Rozšíření EVVO ve školských a dalších 
vzdělávacích  a osvětových zařízeních 

Počet spolupracujících škol v oblasti EVVO Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

  
Počet ţáků-absolventů ekologicky zaměřených přednášek, kurzů, 
seminářů 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

  
Podíl pedagogických a výchovných pracovníků orientovaných 
(proškolených) v oblastech EVVO na školách 

% 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

2. Opatření Spolupráce neziskového, veřejného a 
soukromého sektoru v oblasti EVVO 

Počet pořádaných workshopů a seminářů k tématice EVVO Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

  
Počet realizovaných projektů ve spolupráci veřejného, 
podnikatelského a neziskového sektoru s tématikou EVVO 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

  
Počet zapojených podnikatelských a neziskových subjektů v 
projektech EVVO 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

3. Opatření Zvyšování ekologického povědomí obyvatel 
Počet účastníků veřejného sektoru na projednávání projektů z oblasti 
ţivotního prostředí (např. SEA, EIA) 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

  
Počet kontaktních míst pro veřejnost k získání informací o ţivotním 
prostředí (poradenská a konzultační místa) 

Počet 
Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

4. Opatření: Podpora koncepčního přístupu v systému EVVO Počet podpořených projektů v rámci koncepce EVVO Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Podíl realizovaných (implementovaných) opatření a aktivit v rámci 
Koncepce EVVO a Akčního plánu EVVO 

% 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

E)      Rozvoj komunitního a kulturního života       

1. Opatření: Podpora rozvoje kulturního, spolkového a 
společenského ţivota v obcích, podpora MA 21 

Počet projektů zaměřených na vzdělávání místní samosprávy  Počet ŘO OP ČR - Polsko 

  
Počet krajem podpořených projektů na rozvoj spolků a spolkových 
aktivit 

  ŘO OP ČR - Polsko 

2. Opatření: Podpora profesionálních i neprofesionálních 
kulturních aktivit a sluţeb 

Počet krajem podpořených přehlídek, festivalů a jiných tradičních 
kulturních projektů 

Počet 
ŘO OP ČR - Polsko, MK ČR, 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 
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Počet krajem podpořených veřejných knihoven, muzeí, galerií, 
divadel, kin, hudebních souborů a kulturních center  

Počet 
MK ČR, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

3. Opatření: Podpora kvalitní prezentace kraje a celkové 
kulturní informovanosti všech obyvatel 

Počet akcí kraje zaměřených na informovanost a propagaci kraje na 
veletrzích a propagačních akcích  

Počet 
ŘO OP ČR - Polsko, MK ČR, 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Počet akcí zaměřených na prezentaci měst a obcí uvnitř a vně kraje  Počet 
ŘO OP ČR - Polsko, MK ČR, 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

4. Opatření: Podpora chytré a efektivní veřejné správy 
Počet zaměstnanců a zastupitelů účastnících se vzdělávání zaměřené 
na zlepšování sluţeb veřejné správy a samosprávy 

Počet ŘO OP LZZ, ŘO IOP 

  
Počet obcí zapojených do monitoringu a evaluací kvality činnosti 
veřejné správy (sledování výkonnosti úřadů) 

Počet 
ŘO IOP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet podpořených projektů na rozvoj ICT a vyřizování agendy 
prostřednictvím ICT ve veřejné správě 

Počet ŘO OP LZZ, ŘO IOP 
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Opatření Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj informací 

Prioritní osa 3: Venkov a zemědělství       

A) Zlepšení využití místního ekonomického potenciálu 
na venkově 

      

1. Opatření: Podpora malého a středního podnikání na 
venkově 

Počet projektů zaměřených na zvýšení ekonomické výkonnosti 
subjektů podnikajících na venkově 

Počet ŘO PRV, MMR 

  Míra ekonomické aktivity obyvatel venkova Počet  ČSÚ 

2. Opatření: Intenzifikace rozvojových aktivit venkovských 
subjektů 

Počet projektů zaměřených na rozvoj partnerství veřejné správy, 
ekonomických subjektů a neziskových organizací 

Počet ŘO PRV, MMR 

  
Indikátor občanské participace (počet obyvatel na 1 nestátní 
neziskovou organizaci) 

Počet ČSÚ (RES, statistika NNO) 

B) Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a péče 
o krajinu jako stabilizujícího prvku venkova 

      

1. Opatření: Rozvoj a ekonomicky i ekologicky udrţitelného 
zemědělství 

Počet projektů zaměřených na pěstování produktů s vysokou 
přidanou hodnotou 

Počet ŘO PRV, MZE 

  Počet projektů zaměřených na ekologické způsoby zemědělské výroby Počet ŘO PRV, MZE 

  
Počet projektů zaměřených na zavádění nových technologií do 
zemědělství a lesnictví 

Počet ŘO PRV, MZE 

  Podíl zemědělských jednotek s ekologickým hospodařením % ČSÚ 

  Podíl výměry ekologicky obhospodařované půdy % ČSÚ 

2. Opatření: Provázání zemědělské prvovýroby se 
zpracováním místních produktů 

Počet projektů zaměřených na zpracování regionálních zemědělských 
produktů 

Počet ŘO PRV, MZE 

  
Počet projektů zaměřených na propagaci místních zemědělských 
produktů 

Počet ŘO PRV, MZE 

3. Opatření: Ochrana a obnova krajinného rázu, zvyšování 
retence vody v krajině 

Počet projektů zaměřených na ochranu a obnovu krajinného rázu, 
zvyšování retence vody v krajině 

Počet   

  
Plocha zemědělské půdy ochráněné realizovanými projekty 
protipovodňové ochrany a budování protipovodňových opatření  

m2 
MŢP, SFŢP, MZE, Krajský 
úřad Královéhradeckého 
kraje 
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Objem zvýšení přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny v 
zemědělských oblastech 

m3 
MŢP, SFŢP, MZE, Krajský 
úřad Královéhradeckého 
kraje 

  Hrubá zemědělská produkce na pracovníka v zemědělství  Kč ČSÚ 

4. Opatření: Podpora alternativních aktivit zemědělských 
subjektů 

Počet projektů zaměřených na podporu rozvoje agroturistiky, 
ekoagroturistiky a jiných nezemědělských aktivit 

Počet ŘO PRV, ŘO ROP SV 

C) Zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí zlepšením 
kvality a dostupnosti služeb 

      

1. Opatření: Podpora školství na venkově 
Počet projektů zaměřených na zlepšení dostupnosti škol ve 
venkovských obcích 

Počet ŘO PRV 

2. Opatření: Regenerace venkovských obcí 
Počet projektů zaměřených na rekonstrukci a regeneraci veřejných 
prostranství ve venkovských obcích 

Počet ŘO PRV, ŘO OP ŢP 

  
Počet projektů zaměřených na údrţbu památek a prvků drobné 
architektury na venkově 

Počet ŘO PRV, ŘO OP ŢP 

  
Počet projektů zaměřených na výsadbu a údrţba zeleně ve 
venkovských obcích 

Počet ŘO PRV, ŘO OP ŢP 

  
Plocha regenerovaných a revitalizovaných  veřejných ploch ve 
venkovských  obcích 

Ha 
ŘO ROP SV, ŘO OP ŢP, ŘO 
PRV 

3. Opatření: Podpora rozvoje sluţeb a občanské vybavenosti 
v obcích 

Počet projektů zaměřených na zlepšení občanské vybavenosti v 
obcích 

Počet ŘO PRV 

  
Vyuţitelná plocha vybudovaných, rekonstruovaných objektů a prostor 
pro sluţby občanské vybavenosti ve venkovských sídlech 

m2 ŘO PRV 

D) Zvýšení potenciálu venkovských oblastí pro 
cestovní ruch prostřednictvím propagace a 
marketingu regionálního rozvoje 

      

1. Opatření: Společný marketing venkovských regionů pro 
rozvoj cestovního ruch  

Počet projektů zaměřených na společnou propagaci obcí a regionů Počet ŘO PRV, ŘO ROP SV, MMR 

2. Opatření: Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu 
na venkově 

Počet projektů zaměřených na tvorbu produktů cestovního ruchu 
(tradice, řemesla apod.) ve venkovských obcích 

Počet ŘO PRV, ŘO ROP SV 

  
Počet projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury a doprovodných 
aktivit cestovního ruchu ve venkovských obcích 

Počet ŘO PRV, ŘO ROP SV 

  Počet nových zařízení infrastruktury cestovního ruchu na venkově Počet ŘO PRV, ŘO ROP SV 
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E) Podpora zavádění moderních metod plánování pro 
udržitelný rozvoj 

      

1. Opatření: Zavádění principů udrţitelného rozvoje 
regionálním plánování 

Počet projektů zaměřených na spolupráci v rámci realizace místního 
partnerství na venkově 

Počet ŘO PRV, MMR 

2. Opatření: Podpora tvorby strategických a územně 
plánovacích dokumentů 

Počet projektů zaměřených na tvorbu rozvojových strategií na 
venkově 

Počet ŘO PRV, MMR 

  Podíl venkovských obcí se schválenou ÚPD % 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
RIS 

  Podíl obyvatel venkova ţijících v obcích se chválenou ÚPD % 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
RIS 
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Opatření Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj informací 

Prioritní osa 4: Infrastruktura       

A) Zkvalitnění a rozvoj technické a podnikatelské 
infrastruktury 

      

1. Opatření: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury 
ve vlastnictví měst a obcí, včetně čištění odpadních vod 

Počet projektů zaměřených na výstavbu technické infrastruktury a 
modernizaci stávajících sítí  (vodovodů, kanalizací, plynovodů, 
energetických rozvodů ad.) 

Počet ŘO OP ŢP, Region 

  
Velikost území dotčeného projekty zaměřených na výstavbu 
infrastruktury určené k čištění odpadních vod (mechanické a 
biologické čistírny) 

km2 ŘO OP ŢP 

  
Počet obyvatel napojených na systémy čištění odpadních vod 
(mechanické a biologické čistírny) 

Počet 
obyvatel 

ŘO OP ŢP 

2. Opatření: Příprava ploch určených pro podnikatelské 
vyuţití 

Počet projektů zaměřených na zpracování studií proveditelnosti vyuţití 
lokalit a příprava projektové dokumentace  

Počet ŘO OP PI, CzechInvest 

  
Počet projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukce inţenýrských 
sítí a přístupových komunikací  

Počet 
ŘO OP PI, CzechInvest, ŘO 
ROP SV 

  Plocha připravená a určená k podnikatelskému vyuţití ha 
ŘO OP PI, CzechInvest, ŘO 
ROP SV 

3. Opatření: Nové vyuţití stávajících opuštěných a 
nevyuţívaných areálů a ploch pro podnikání a poskytování 
sluţeb ve veřejném zájmu 

Počet projektů zaměřených na regeneraci a revitalizaci nevyuţívaných 
areálů, budov a ploch  

Počet 
ŘO OP PI, ŘO ROP SV, 
CzechInvest, MMR 

  
Plocha regenerovaných a revitalizovaných dříve nevyuţívaných areálů, 
budov a ploch  

ha 
ŘO OP PI, ŘO ROP SV, 
CzechInvest, MMR 

  
Počet projektů zaměřených na zpracování studií proveditelnosti vyuţití 
lokalit a příprava projektové dokumentace  

Počet ŘO OP PI, CzechInvest 

4. Opatření: Rozvoj infrastruktury výzkumu a vývoje pro 

zvýšení inovačního potenciálu kraje  

Plocha nově vybudovaných či rekonstruovaných prostor určených pro 

výzkumné a vývojové aktivity 
M2 

ŘO OP PI, ŘO OP VVI, ŘO 

7. RP 

  
Počet realizovaných projektů zaměřených na pořízení přístrojové 
techniky, laboratoří a apod. určených pro výzkumné a vývojové 
aktivity. 

Počet 
ŘO OP PI, ŘO OP VVI, ŘO 
7. RP 

B) Vznik a rozvoj sítí pro informační a 
telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a 
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využití 

1. Opatření: Podpora rozvoje a dostupnosti 
telekomunikačních a informačních technologií a systémů 

Nárůst počtu nebo počet PC v domácnostech Podíl ČSÚ 

  Nárůst počtu na počet připojení domácností na internet Podíl ČSÚ 

  
Podíl uţivatelů, kteří za poslední 3 měsíce pouţili internet ve vztahu k 
veřejné správě 

Podíl ČSÚ 

2. Opatření: Infrastruktura integrovaného záchranného 
systému a krizového řízení 

Počet podpořených subjektů (sloţek) zapojených do integrovaného 
záchranného systému kraje   

Počet ŘO IOP, Region 

  
Náklady na zefektivnění systému krizového řízení včetně technického 
a komunikačního zabezpečení 

Kč ŘO IOP, Region 

C) Rozvoj a revitalizace dopravní infrastruktury v 
regionu 

      

1. Opatření: Urychlení výstavby dálničních a rychlostních 
komunikací, silnic I. třídy a podpora výstavby obchvatů měst 
a obcí 

Délka vybudovaných dálničních a rychlostních komunikací km ŘSD, ŘO OP D 

  
Délka vybudovaných, modernizovaných a rekonstruovaných silnic I. 
třídy včetně obchvatů měst 

km ŘSD, ŘO OP D 

2. Opatření: Dobudování, modernizace a rekonstrukce silnic 
II. a III. třídy, včetně napojení na silnice vyšší třídy 

Délka vybudovaných, modernizovaných a rekonstruovaných silnic II. a 
III. Třídy 

km 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 

ŘO ROP II SV 

3. Opatření: Podpora rekonstrukce, oprav a výstavby místních 
komunikací a řešení dopravy v klidu 

Délka vybudovaných, modernizovaných, rekonstruovaných a 
opravených místních komunikací 

km Region 

  
Plocha vybudovaných parkovacích ploch a objektů pro dopravu v klidu 
a parkovišť  

ha Region 

4. Opatření: Revitalizace sítě ţelezničních tratí v kraji a 
související infrastruktury s vazbou na osobní i nákladní 
dopravu 

Délka rekonstruovaných a modernizovaných ţelezničních tratí  Km 
Správa ţelezniční dopravní 
cesty, ŘO OP D 

D) Rozvoj dopravní dostupnosti a obslužnosti území       

1. Opatření: Zlepšení dopravní obsluţnosti v celém území 
kraje a podpora regionální veřejné dopravy Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 

Počet ŘO ROP SV, Region 

  Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě Počet ŘO ROP SV, Region 

2. Opatření: Systémová podpora multimodální dopravy a 
rozvoj kombinované dopravy na území kraje 

Počet projektů zaměřených na logistiku a zavádění telematických 
systémů  

Počet ŘO OP D 

  
Počet projektů zaměřených na výstavbu nové a modernizaci stávající 
infrastruktury kombinované dopravy 

Počet ŘO OP D 
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E) Rozvoj infrastruktury v oblastech školství, 
vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí a ostatní 
občanské vybavenosti 

      

1. Opatření: Zajištění dostupnosti veřejných sluţeb a rozvoj 
základní občanské vybavenosti 

Plocha vybudované, modernizované a rekonstruované infrastruktury 
pro zdravotnické a sociální sluţby (včetně nákupu přístrojového a 
vnitřního vybavení)  

m2 ŘO IOP, ŘO ROP SV 

  
Plocha vybudované, modernizované a rekonstruované infrastruktury 
občanské vybavenosti (včetně vnitřního vybavení) 

m2 ŘO IOP, ŘO ROP SV 

  
Počet nově pořízených přístrojů a zařízení zvyšujících kvalitu zdravotní 
péče 

Počet 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Počet projektů zaměřených na zajištění dostupnosti a zvýšení kvality 
veřejných sluţeb a rozvoj základní občanské vybavenosti 

Počet ŘO IOP, ŘO ROP SV 

2. Opatření: Podpora sítě předškolních, školských či 
vzdělávacích zařízení a institucí a jejich optimalizace  

Plocha vybudované, modernizované a rekonstruované infrastruktury 
předškolních, školských či vzdělávacích zařízení a institucí (včetně 
vnitřního vybavení) 

m2 
ŘO ROP SV, ŘO OP ŢP, ŘO 
OP VaVaI 

  
Počet projektů zaměřených na zvýšení kvality infrastruktury 
předškolních, školských či vzdělávacích zařízení a institucí  

Počet 
ŘO ROP SV, ŘO OP ŢP, ŘO 
OP VaVaI 

3. Opatření: Zajištění podmínek a infrastruktury pro rozvoj 
volnočasových aktivit se zaměřením na společensko-kulturní 
ţivot 

Plocha vybudované, modernizované a rekonstruované infrastruktury 
pro kulturní a společenské aktivity (včetně vnitřního vybavení) 

m2 
ŘO ROP SV, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  
Plocha vybudované, modernizované a rekonstruované infrastruktury 
na zajištění dostupnosti a zvýšení kvality kulturních zařízení  

m2 
ŘO ROP SV, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

F) Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury 
cestovního ruchu 

      

1. Údrţba a rekonstrukce přírodních, kulturně-historických a 
technických  památek za účelem zpřístupnění pro návštěvníky  

Počet zrekonstruovaných památkových objektů (objekty kulturních a 
technických památek) 

Počet ŘO ROP SV, Region 

  
Počet zrevitalizovaných a zpřístupněných přírodních atraktivit 

Počet ŘO ROP SV, Region 

2. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace 
ubytovacích a stravovacích zařízení Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek celkem  

Počet ŘO ROP SV, Region 
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Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu  

Počet ČSÚ 

3. Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury  
Počet projektů podporujících rozvoj cestovního ruchu (rozvoj 
turistické dopravní infrastruktury) 

Počet ŘO ROP SV, Region 

4. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace 
infrastruktury pro volný čas  

Počet projektů zaměřených na zvýšení kvality infrastruktury pro 
rozvoj volnočasových aktivit 

Počet ŘO ROP SV, Region 

  Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení  

Počet ŘO ROP SV, Region 

  Délka nově vybudovaných stezek (pro pěší, cyklo a hipo stezek) 
celkem 

km ŘO ROP SV, Region 

G)     Zlepšení stavu a ochrany životního prostředí       

1.  Opatření: Ochrana a revitalizace krajiny s podporou 
zvyšování biodiverzity 

Plocha území s vytyčenými ÚSES ha 
Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Koeficient ekologické stability krajiny   ČSÚ 

  Počet ohroţených rostlinných a ţivočišných druhů v území počet 
MŢP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 

2.  Opatření: Předcházení vzniku odpadů a podpora jejich 
dalšího vyuţití 

Počet sběrných středisek odpadů (sběrné dvory) počet 
MŢP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

  Podíl znovuvyuţívaného (recyklovaného) odpadu % 
MŢP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce, ČSÚ 

  Podíl vytříděného (separovaného) odpadu % 
MŢP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce, ČSÚ 

3. Opatření: Eliminace negativních environmentálních rizik 
Plocha nezemědělské půdy ochráněné realizovanými projekty 
protipovodňové ochrany  

m2 
MŢP, SFŢP, MZE, Krajský 
úřad Královéhradeckého 
kraje 

  
Plocha nezemědělské půdy ochráněné realizovanými projekty 
protierozní ochrany  

m2 
MŢP, SFŢP, MZE, Krajský 
úřad Královéhradeckého 

kraje 

  Počet vybudovaných a obnovených protipovodňových opatření počet 
MŢP, MZE, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

  Počet vybudovaných a obnovených protierozních opatření počet 
MŢP, MZE, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 
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Objem zvýšení přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny v 
nezemědělských oblastech 

m3 
MŢP, MZE, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

  Počet odstraněných nebo revitalizovaných starých ekologických zátěţí Počet 
MŢP, MZE, ČIŢP, Krajský 
úřad Královéhradeckého 
kraje, obce 

  
Plocha území zatíţeného ekologickou zátěţí (monitorované i 
pravděpodobné) 

m2 
MŢP, MZE, ČIŢP, Krajský 
úřad Královéhradeckého 
kraje, obce 

  
Plocha půdy vyjmuté ze zemědělského půdního fondu za účelem 
výstavby 

m2 

Pozemkový úřad, MŢP, 
MZE, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

4. Opatření: Podpora vyuţití alternativních a obnovitelných 
zdrojů energie 

Podíl vyrobené energie z alternativních a obnovitelných zdrojů v 
území 

% 
MŢP, SFŢP, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, 
obce 

H) Zvýšení kvality bydlení a zlepšení vzhledu měst a 
obcí 

      

1. Opatření: Rozvoj nové bytové výstavby a regenerace 
bytového fondu 

Počet dokončených nových bytů Počet  ČSÚ 

  
Počet projektů zaměřených na sniţování energetické náročnosti 
staveb a provozu budov  

Počet  ŘO OP ŢP 

2. Opatření: Obnova a zkvalitňování veřejných prostranství a 
prostor ve městech i v obcích 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných  veřejných ploch v obcích ha ŘO ROP SV, ŘO OP ŢP 

  
Plocha regenerovaných a revitalizovaných  veřejných ploch ve 
venkovských  obcích 

ha 
ŘO ROP SV, ŘO OP ŢP, ŘO 
PRV 

 


