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Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013

Příloha č.1 Monitorovací indikátory

PRIORITA A. Regionální rozvoj a venkov
Opatření
Aktivita
Název indikátoru

Zdroj dat

Měrná jednotka

Poskytovatel dat

Dostupnost dat

Cílová hodnota
v roce 2013

I.Opatření - Obnova a rozvoj venkovského prostoru
1. Pořízení a změny územních plánů venkovských obcí
Počet územních plánů, které byly spolufinancovány z prostředků
KHK

RRD 03

Počet

OGD

prosinec

Počet
Počet

ORR
příjemci dotace

prosinec
prosinec

60

2. Podpora rozvoje území venkovských obcí
Počet realizovaných projektů
Počet upravených veřejných prostranství
Délka zrekonstruovaných/opravených místních komunikací včetně
chodníků

DT2 (POV)

km

příjemci dotace

prosinec

Počet vybudovaných, zrekonstruovaných nebo opravených objektů
z toho:
Počet škol a školských zařízení
Počet zdravotních a sociálních zařízení
Počet kulturních, tělovýchovných zařízení, sportovišť a hřišť
Počet hasičských zbrojnic
Počet ostatních objektů (obecní úřady, multifunkční objekty,…)

DT1 (POV)

Počet

příjemci dotace

prosinec

Počet obnovených válečných hrobů a pietních míst

RRD08

Počet

OGD

prosinec

Počet podpořených integrovaných projektů (společných aktivit)
Počet zapojených členských obcí v integrovaných projektech
Počet podpořených svazků obcí
Počet podpořených svazků obcí
Počet podpořených MAS
Počet projektů zaměřených na podporu spolkové činnosti

DT3 (POV)
RRD02
RRD04
RRD09
RRD10

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

ORR
příjemci dotace
OGD
OGD
OGD
OGD

prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

Počet podpořených projektů

DT4 (POV)

Počet

ORR

prosinec

3. Obnova a údrţba staveb, drobných památek a vybavenosti obcí

4. Spolupráce a integrace venkovských subjektů
40-80

II.Opatření - Podpora projektů a regionálního rozvoje
1. Podpora přípravy a realizace projektů
2. Vzdělávání a poradenství regionálních aktérů
Počet podpořených vzdělávacích a poradenských akcí
Počet proškolených osob

Počet

ORR

prosinec

DT5 (POV)

Počet

příjemci dotace

prosinec

RRD07A

km

příjemci dotace

prosinec

RRD07B

km

příjemci dotace

prosinec

8-12

3. Mezinárodní spolupráce a prezentace

III.Opatření - Rozvoj cyklodopravy na území kraje
1. Rozvoj cyklostezek a cyklotras včetně infrastruktury pro cyklistiku
Délka nově vybudovaných cyklostezek/nově vyznačených
cyklotras
Délka nově vybudovaných / vyznačených terénních rekreačních
stezek
2. Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech kraje
Počet přepravených osob
Počet přepravených kol

Počet

RRD06

Počet

příjemci dotace,
z vyúčtování
projektů
příjemci dotace,
z vyúčtování
projektů

prosinec

prosinec

Legenda:
Text napsaný červenou barvou označuje monitorovací indikátory dotačních programů, které nejsou v návrhu na rok 2011.
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Příloha č.1 Monitorovací indikátory

PRIORITA B. Cestovní ruch a kultura
Opatření
Aktivita
Název indikátoru

Zdroj dat

Měrná
jednotka

Poskytovatel
dat

Dostupnost
dat

Cílová
hodnota
v roce 2013

I.Opatření Rozvoj turistické infrastruktury
1. Budování turistických tras
2. Podpora rozvoje infrastruktury pro zimní sporty
Počet podpořených projektů

CRG01

Počet

OGD

prosinec

Počet podpořených informačních center

CRG02

Počet

OGD

prosinec

Počet podpořených prezentačně - propagačních aktivit

CRG03

Počet

OGD

prosinec

Počet podpořených projektů

CRDM

Počet

OGD

prosinec

Počet

příjemci
dotace

prosinec

40

3. Podpora rozvoje infrastruktury pro ostatní sportovní a rekreační aktivity
4. Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury a značení turistických cílů

II.Opatření – Koncepce, marketing a koordinace v oblasti cestovního ruchu
1. Podpora tvorby turistických produktů a programů
2. Koncepční a analytická činnost v oblasti cestovního ruchu
3. Podpora činností TIC, organizací cestovního ruchu a jejich pracovníků
4. Marketingové aktivity, propagační a ediční činnost v oblasti cestovního ruchu

5. Podpora kvality sluţeb v cestovním ruchu
Počet studentů v rámci podpořených stáţí
6. Informační systém

III.Opatření - Zachování kulturního dědictví
1. Obnova památkového fondu
Počet rekonstruovaných kulturních památek na území kraje
spolufinacovaných z krajského rozpočtu

KPG02

Počet

OGD

prosinec

Počet rekonstruovaných objektů mimo památkový fond
spolufinacovaných z krajského rozpočtu

KPG05

Počet

OGD

prosinec

Počet rekonstruovaných varhan

KPG04

Počet

OGD

prosinec

40

Počet podpořených kulturních aktivit

KPG01

Počet

OGD

prosinec

320

Počet publikovaných materiálů v oblasti kultury a vlastivědy

KPG03

Počet

příjemci
dotace

prosinec

160

2. Obnova umělecko-řemeslných děl a nemovitých objektů historické hodnoty mimo památkový
fond

3. Obnova historických varhan
4. Podpora budování nových muzejních expozic

IV.Opatření - Rozvoj kulturních aktivit
1. Podpora kulturních aktivit
2. Podpora publikační činnosti v oblasti kultury a vlastivědy

3. Podpora bezbariérovosti kulturních zařízení

Legenda:
Text napsaný červenou barvou označuje monitorovací indikátory dotačních programů, které nejsou v návrhu na rok 2011.
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Příloha č.1 Monitorovací indikátory

PRIORITA C. Podnikání
Opatření
Aktivita
Název indikátoru

Zdroj dat

Měrná jednotka

Poskytovatel dat

Dostupnost dat

Cílová hodnota
v roce 2013

I.Opatření - Rozvoj spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru na krajské úrovni
1. Společná setkávání na místní úrovni
2. Společná prezentace rozvojových ploch

II.Opatření - Podpora a propagace regionálního podnikatelského sektoru
1. Podpora kvality, certifikace místních výrobků a jejich propagace, rozvoj
drobného podnikání
2. Prezentace regionálních firem (veletrhy, konference)
3. Podpora racionálního vyuţívání stávajících zdrojů energie a podpora
vyuţití energie z obnovitelných zdrojů

III.Opatření : Podpora výzkumu, vývoje a inovací
1. Realizace aktivit akčního plánu Regionální inovační strategie KHK
Regionální inovační fond KHK – Inovační vouchery

Počet poskytnutých voucherů

RIF

Počet

OGD, příjemci
dotace

prosinec

30

2. Zapojení kraje do evropských výzkumných sítí a projektů

Legenda:
Text napsaný červenou barvou označuje monitorovací indikátory dotačních programů, které nejsou v návrhu na rok 2011.

září 2010
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Příloha č.1 Monitorovací indikátory

PRIORITA D. Ţivotní prostředí
Cílová
hodnota
v roce
2013

Opatření
Aktivita
Název indikátoru

Zdroj dat

Měrná
jednotka

Poskytovatel
dat

Dostupnost
dat

I.Opatření - Vodní hospodářství a staré ekologické zátěţe
1. Infrastruktura v oblasti vodního hospodářství
Počet podpořených projektů zaměřených na projekční přípravu vodohospodářské infrastruktury v obcích do 2000
obyvatel

Počet

OŢPZ

leden n.r.

Počet zpracovaných studií odtokových poměrů
Počet zpracovaných projektových dokumentací protipovodňových opatření k ÚŘ nebo SŘ
Počet nově vybudovaných měřících a hlásných míst na vodních tocích

Počet
Počet
Počet

OGD
OGD
OGD

srpen t.r.
srpen t.r.
srpen t.r.

Počet / Kč

OŢPZ

leden n.r.

Počet

OGD

srpen t.r.

9

Počet

OGD

srpen t.r.

24

Počet

OGD

srpen t.r.

4

2. Protipovodňová ochrana

ZPD01

6
9
6

3. Staré ekologické zátěţe
Počet a výše poskytnutých mimořádných příspěvků na závadné stavy dle vodního zákona

II.Opatření - Odpadové hospodářství a kvalita ovzduší
1. Zlepšení nakládání s komunálními odpady, kaly ČOV a
biologicky rozloţitelnými odpady
Počet podpořených projektů zaměřených na projekční přípravu v oblasti nakládání s komunálními odpady, s biologicky
rozloţitelnými odpady, kaly ČOV a úprava kalů s vyuţitím biologické sloţky v půdě, kompostování, atd.
Počet podpořených realizačních prací v oblasti nakládání s s komunálními odpady a biologicky rozloţitelnými odpady,
kaly ČOV a úprava kalů s vyuţitím biologické sloţky v půdě, kompostování, atd.

ZPD02

2. Zlepšování kvality ovzduší, zejména sníţení zátěţe obyvatel
nadlimitními koncentracemi PM 10
Počet podpořených projektů zaměřených na projektovou přípravu v oblasti sniţování imisní zátěţe obyvatel nadlimitními
koncentracemi PM 10 v souladu s legislativou
Počet podpořených realizačních prací v oblasti sniţování imisní zátěţe obyvatel nadlimitními koncentracemi PM 10
v souladu s legislativou

ZPD02

Počet

OGD

srpen t.r.

4

Počet podpořených projektů v oblasti projekční přípravy vyuţití biomasy jako OZE

ZPD04

Počet

OGD

srpen t.r.

5

Počet podpořených projektů v rámci ochrany územní soustavy NATURA 2000 v kraji

ZPD03

Počet

OGD

srpen t.r.

Počet podpořených projektů zaměřených na projekční přípravu v oblasti obnovy a optimalizace krajinných prvků a
struktur, ÚSES.
Počet projektovaných (nově vytvářených či obnovovaných) krajinných prvků ÚSES

ZPD03

Počet
Počet

OGD
OGD

srpen t.r.
srpen t.r.

Počet podpořených projektů ochrany zvláště chráněných rostlin a ţivočichů včetně realizace záchranných chovů,
reprodukce a záchranných přenosů chráněných rostlin a ţivočichů

ZPD03

Počet

OGD

srpen t.r.

Počet

OŢPZ

srpen t.r.

Počet

OGD
OŢPZ

srpen t.r.

3. Vyuţití biomasy jako obnovitelného zdroje energie

III.Opatření - Ochrana přírody a krajiny
1. Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000
2. Obnova a optimalizace krajinných struktur

3. Ochrana a posílení populací zvláště chráněných druhů
rostlin a ţivočichů
40

IV.Opatření - Zemědělství a lesnictví
1. Hospodaření v lesích
Počet podpořených subjektů
2. Podpora vybraných programů a aktivit k ochraně přírodního
prostředí, zaměřených na vyuţívání přirozených zdrojů a
produktů, propagace akcí a výstav, zaměřených na
zemědělskou prvovýrobu
Počet podpořených projektů

září 2010

ZPD06

180
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Příloha č.1 Monitorovací indikátory

Pokračování tabulky
Opatření
Aktivita
Název indikátoru

Zdroj dat

Měrná
jednotka

Poskytovatel
dat

Dostupnost
dat

Počet

OGD

srpen t.r.

Počet

OŢPZ

Počet

OŢPZ

Cílová
hodnota
v roce
2013

V.Opatření - Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
1. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, rozvoj
středisek EVVO
Počet podpořených projektů na podporu výukových programů a rozvoj středisek EVVO

ZPD05

160

2. Programy EVVO dětí, mládeţe, pedagogických pracovníků a
veřejnosti
Počet realizovaných vzdělávacích/osvětových akcí a programů v oblasti EVVO
Počet účastníků vzdělávacích/osvětových akcí a programů v oblasti EVVO

ZPD05

prosinec
n.r.
prosinec
n.r.

3. Koordinace EVVO na území kraje

Legenda:
Text napsaný červenou barvou označuje monitorovací indikátory dotačních programů, které nejsou v návrhu na rok 2011.

září 2010

6

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013

Příloha č.1 Monitorovací indikátory

PRIORITA E. Školství a volnočasové aktivity
Opatření
Aktivita
Název indikátoru

Zdroj dat

Měrná jednotka

Poskytovatel dat

Dostupnost dat

Cílová hodnota
v roce 2013

I.Opatření - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeţe
1. Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity
Počet projektů zaměřených na zkvalitnění práce a infrastruktury
pro volnočasové aktivity zaměřené na práci s dětmi a mládeţí
v jejich volném čase spolufinancovaných z prostředků KHK

SMR13 a SMR14

Počet

OGD

červen t.r.

90

Počet subjektů v oblasti volnočasových aktivit podpořených
Královéhradeckým krajem
Počet proškolených osob na vzdělávacích aktivitách pro
dobrovolné pracovníky NNO

SMR01 aţ
SMR08

Počet

OGD

červen t.r.

300

Počet

příjemci dotací

březen n.r.

750

Počet projektů zaměřených na práci s dětmi a mládeţí v jejich
volném čase podpořených Královéhradeckým krajem
Počet podpořených projektů zaměřených na mezinárodní
spolupráci v rámci krajského dotačního řízení
Počet dětí a mládeţe z Královéhradeckého kraje, které se účastní
mezinárodních projektů spolufinancovaných Královéhradeckým
kraje

SMR01 ; SMR02
a SMR03

Počet

OGD

červen t.r.

300

SMR05

Počet

OGD

červen t.r.

60

Počet

příjemci dotací

březen n.r.

Počet

OŠ, ŠZDVPP
KHK

březen n.r.

70

SMP02

Počet

OGD

červen t.r.

30

SMP01

Počet

OGD

červen t.r.

70

SMV02 a SMR04

Počet

OGD

červen t.r.

45

SMV03

Počet

OGD

červen t.r

20

SMV01

Počet

OGD

červen t.r.

45

SMV04

Počet

OGD

červen t.r.

80

2. Organizační a personální zajištění volnočasových aktivit

3. Podpora činností dětí a mládeţe ve volném čase

II. Opatření - Prevence rizikového chování
1. Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti prevence
Počet realizovaných vzdělávacích akcí zaměřených na vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikového
chování
2. Podpora aktivit škol a ostatních institucí v oblasti prevence a zdravého
ţivotního stylu
Počet realizovaných projektů podpořených krajem v oblasti
prevence a zdravého ţivotního stylu
Počet realizovaných projektů zaměřených na realizaci školních
preventivních programů na úrovni škol a školských zařízení
podpořených Královéhradeckým krajem

III.Opatření - Podpora školství
1. Podpora aktivit zaměřených na osobnost ţáka, studenta
Počet projektů zaměřených na rozvoj ţáka či studenta a
podporujících jeho individualitu
2. Podpora aktivit zaměřených na činnost škol a školských zařízení
Počet středních škol v KHK podpořených z dotačních titulů, které
jsou zaměřeny na vzdělávání v profesích, jejichţ absolventi chybí
na trhu práce
Počet projektů schválených v rámci krajského dotačního řízení
podporujících moderní výukové metody a zlepšování materiálního
vybavení škol
Počet projektů schválených v rámci dotací z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na podporu mimoškolních aktivit pro děti
a mládeţ ve školách a školských zařízeních

září 2010
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Příloha č.1 Monitorovací indikátory

Pokračování tabulky
Opatření
Aktivita
Název indikátoru

Zdroj dat

Měrná jednotka

Poskytovatel dat

Dostupnost dat

Cílová hodnota
v roce 2013

IV.Opatření - Podpora sportu a tělovýchovy
1. Podpora pořádání sportovních akcí
Počet projektů podpořených Královéhradeckým krajem
zaměřených na pořádání sportovních akcí výkonnostního i
rekreačního zaměření
Počet celorepublikových a mezinárodních projektů podpořených
Královéhradeckým krajem

SMR09 a SMR10

Počet

OGD

červen t.r.

350

SMR09 a SMR10

Počet

OGD

červen t.r.

200

SMR09 aţ
SMR12, SMR15 a
SMR16

Počet

OGD

SMR12

Počet

OGD

červen t.r.

Počet

příjemci dotací

březen n.r.

Počet

OGD

červen t.r.

2. Podpora subjektů a institucí zaměřených na sport a tělovýchovu
Počet podpořených subjektů zaměřených na sport a tělovýchovu
Počet sportovních center mládeţe / sportovních středisek
podpořených z dotačních programů KHK
Počet dětí a mládeţe zapojených do činnosti center mládeţe/
sportovních středisek podpořených z dotačního programu KHK

červen t.r.
300
60

3. Zajištění infrastruktury pro sportovní aktivity
Počet podpořených projektů veřejně přístupných sportovišť
Královéhradeckým krajem

SMR11

10

Legenda:
Text napsaný červenou barvou označuje monitorovací indikátory dotačních programů, které nejsou v návrhu na rok 2011.

září 2010
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