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Všechny opravy v CLLD LAG Podralsko 2014+ dle požadavků ŘO IROP jsou v CLLD vyznačeny zeleně. 

Tabulka Finanční plán a indikátory byla přepracována celá vzhledem k nutnosti změn alokací na 

jednotlivá opatření v jednotlivých letech a doplnění indikátorů. 

Kritérium Způsob vypořádání 

1 PR OPZ U všech opatření s návazností na IROP doplněna vazba na SC 4.1 IROP.  
 

2 PR OPZ U opatření 1.3.1 Rozvoj sociálních služeb na území MAS je vyjmuta cílová 
skupina „národnostní menšiny“, u tohoto opatření i opatření 1.4.1 Podpora 
prorodinných opatření pro zvýšení uplatnitelnosti rodičů na trhu práce 
v bodě G jsou cílové skupiny zobecněny a uvedeny do souladu s Výzvou ŘO 
OPZ pro MAS č. 047 

3 PR OPZ U opatření 1.4.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnitelnosti 
rodičů 
na trhu práce v bodě F byla vyjmuta aktivita „podpora živností volných a 
vázaných“ a aktivita „Individuální péče o děti“ 

4 PR OPZ U opatření 1.3.1 Rozvoj sociálních služeb na území MAS a u opatření 3.2.3 
Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování v bodě J upraven vliv opatření na horizontální téma 
dle pokynů ŘO OPZ 

5 PR OPZ Všechna opatření bod K – upravena a přeformulována všechna preferenční 
kritéria 

6 Finanční plán Částky ve finančním plánu i v žádosti MS 2014+ shodné a jsou uvedeny v tis. 
Kč, zaokrouhleny na dvě desetinná místa 

7 Finanční plán Přepracován celý finanční plán a nastaveno rovnoměrné čerpání dle 
předpokládaných skutečných výdajů projektů v rámci předložených Žádostí 
o platbu.  
V původním finančním plánu byly skutečně chybně nastaveny rezervované 
finanční prostředky na plánované výzvy MAS, tato chyba byla v současném 
finančním plánu odstraněna. 

8 Finanční plán Tabulka 3: Financování podle programů a ESI fondů byla upravena do 
souladu se vzorem , který je definován v MPIN tab. h). 

9 Finanční plán Opatření 1.3.1 Rozvoj sociálních služeb na území MAS – finanční plán i PR 
OPZ v CLLD byl opraven v souladu s předpokládanými typy žadatelů. 
Předpokládáme, že potenciálními žadateli budou zejména obce, DSO a 
NNO.  
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10 Finanční plán Opatření 1.4.1 Podpora prorodinných opatření - finanční plán i PR OPZ 
v CLLD byl opraven v souladu s předpokládanými typy žadatelů. 
Předpokládáme, že potenciálními žadateli budou zejména školy a školská 
zařízení nebo obce a DSO. 

11 Finanční plán Opatření 3.2.3 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování - opraven rozpad 
spolufinancování tak, aby byl v souladu s oprávněným výčtem žadatelů, 
kteří mají v případě sociálních podniků vždy 15% ve sloupci Národní 
soukromé zdroje. 

12 Programový 
rámec OPZ a 
příloha č. 1 - 
Indikátory 

Doplněn indikátor 55102 Počet podpořených komunitních center a jeho 
cílová hodnota. Uveden stručný popis způsobu stanovení cílové hodnoty 
dle výzvy  ŘO OPZ pro MAS č. 47 a číslovaných informací ŘO č. 3, 4 a 5. 

13 Programový 
rámec OPZ a 
příloha č. 1 - 
Indikátory 

Odstraněn indikátor 67010, který není relevantní k prorodinnému opatření. 
Na základě konzultací s ŘO OPZ  doplněny indikátory a jejich cílové 
hodnoty: 50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 
práce a 50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce. Toto 
opatření je v CLLD LAG Podralsko 2014+ dle složení potenciálních žadatelů 
(základních škol a obcí – zřizovatelů ZŠ) zaměřeno na 1. stupeň ZŠ.  MŠ řeší 
dle našich zjištění opatření prostřednictvím tzv. Šablon.  
Uveden stručný popis způsobu stanovení cílové hodnoty dle výzvy  ŘO OPZ 
pro MAS č. 47 a číslovaných informací ŘO č. 3, 4 a 5. 

14 Programový 
rámec OPZ a 
příloha č. 1 - 
Indikátory 

Doplněn indikátor 60000 Celkový počet účastníků a jeho cílová hodnota,  
Doplněna cílová hodnota indikátoru 62700. 
Uveden stručný popis způsobu stanovení cílové hodnoty dle výzvy  ŘO OPZ 
pro MAS č. 47 a číslovaných informací ŘO č. 3, 4 a 5. 
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