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Registrační číslo ISg:  CLLD_15_01_104  

Název nositele (název a právní 
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LAG Podralsko z.s.  

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  

A   

 A1 Opraveno v CLLD LAG Podralsko, vymazán SC 4.2 

 A2 Opatření 1.1.3 
Vymazány autobusové terminály.   
Z popisu opatření vymazány místní komunikace 
Opatření 1.2.2 
Upraven popis opatření – soulad mezi popisem opatření, typy projektů, příjemci a 
indikátory. Podporovány budou všechny typy škol – MŠ, ZŠ i SŠ. 
Doplněno, že stavba a výstavba rekonstrukce škol a školských zařízení v předškolním 
vzdělávání je možná pouze za účelem rozšiřování jejich kapacit. 
Opatření 1.3.1 
Text změněn na podporu komunitních center. 
Upraven popis opatření v souvislosti s podporou projektů, zaměřených na sociální 
bydlení.  
Upraven popis opatření, aby bylo patrné, že mají být podpořena zařízení, která zajišťují 
služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 A3 Opatření 1.3.1 
Příjemce byli rozděleni na příjemce pro sociální služby a sociální bydlení v souladu s 
Programovým dokumentem IROP. 

 A6 Upraven bod „minimální a maximální způsobilé výdaje“ 
Vymazána synergie 

 A7 Odstraněny principy preferenčních kritérií a uvedena věta: „Preferenční kritéria budou 
nastavena ve výzvě MAS“ 

B   

 B1 Tabulky „Finanční plán a indikátory“ byly upraveny dle MPIN a požadavků ŘO IROP 
V příloze 1 doplněn rok 2017 
Upraven finanční plán a dán do souladu s žádostí v MS 2014+ 

 B2 Tabulky „Finanční plán a indikátory“ byly upraveny dle MPIN a požadavků ŘO IROP 
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Upraven finanční plán a dán do souladu s žádostí v MS 2014+ 

C   

 C1 Tabulka g) Indikátory opravena v souladu s připomínkami ŘO IROP a MPIN 

 C2 Opatření 1.1.3 Řešení dopravní infrastruktury  
U všech indikátorů bylo doplněno podrobné zdůvodnění stanovených hodnot. Po 
konzultaci s ŘO IROP (se zdůvodněním jednak aktualizace tabulky indikátorů ze strany 
ŘO IROP a dále délkou mezi podáním CLLD LAG Podralsko 2014+ a připomínkami 
věcného hodnocení, neboť někteří potenciální žadatelé již podávají své žádosti do 
běžících individuálních výzev) byly upraveny nejen indikátory, ale i finanční plán na 
jednotlivá léta v souladu s novými skutečnostmi. 
Opatření 1.2.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
U všech indikátorů bylo doplněno podrobné zdůvodnění a rozpad stanovených hodnot 
na jednotlivé školy. Po konzultaci s ŘO IROP (se zdůvodněním jednak aktualizace 
tabulky indikátorů ze strany ŘO IROP a dále délkou mezi podáním CLLD LAG Podralsko 
2014+ a připomínkami věcného hodnocení, neboť někteří potenciální žadatelé již 
podávají své žádosti do běžících individuálních výzev) byly upraveny nejen indikátory, 
ale i finanční plán na jednotlivá léta v souladu s novými skutečnostmi. 
Opatření 1.3.1 Rozvoj sociálních služeb na území MAS 
Doplněn a zdůvodněn indikátor č. 5 54 01, u všech ostatních indikátorů bylo doplněno 
podrobné zdůvodnění stanovených hodnot. Po konzultaci s ŘO IROP (se zdůvodněním 
jednak aktualizace tabulky indikátorů ze strany ŘO IROP a dále délkou mezi podáním 
CLLD LAG Podralsko 2014+ a připomínkami věcného hodnocení, neboť někteří 
potenciální žadatelé již podávají své žádosti do běžících individuálních výzev) byly 
upraveny nejen indikátory, ale i finanční plán na jednotlivá léta v souladu s novými 
skutečnostmi. 
Opatření 3.2.3 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
U všech indikátorů bylo doplněno podrobné zdůvodnění stanovených hodnot. Po 
konzultaci s ŘO IROP (se zdůvodněním jednak aktualizace tabulky indikátorů ze strany 
ŘO IROP a dále délkou mezi podáním CLLD LAG Podralsko 2014+ a připomínkami 
věcného hodnocení, neboť někteří potenciální žadatelé již podávají své žádosti do 
běžících individuálních výzev) byly upraveny nejen indikátory, ale i finanční plán na 
jednotlivá léta v souladu s novými skutečnostmi. Změna finančního plánu vychází právě 
z tohoto opatření, kdy vzhledem k limitu 400 000 Kč/jedno vytvořené pracovní místo 
přestalo být toto opatření požadováno k realizaci prostřednictvím CLLD LAG Podralsko 
2014+ a PR IROP převažující většinou potenciálních žadatelů. 
V textové části CLLD LAG Podralsko 2014+ byly ponechány pouze kódy a názvy indikátorů 
v souladu s požadavky ŘO IROP. 
Hodnoty indikátorů a zdůvodnění stanovených hodnot doplněno v souladu s požadavky 
ŘO IROP 

D   

 D1 Opatření 1.1.3 Řešení dopravní infrastruktury 
Terminály byly vypuštěny z programového rámce a daného opatření 
Indikátory, řešící problematiku bezpečnosti a cyklodopravy byly doplněny a upřesněny 
stanovené hodnoty indikátorů v souladu s požadavky ŘO IROP.  
Odstraněn indikátor č. 7 48 01 „Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu“ a 
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č. 7 40 01 „Počet vytvořených parkovacích míst“ 
Opatření 1.2.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení  
Indikátory doplněny a upřesněny v souladu s požadavky ŘO IROP 
Opatření 1.3.1 Rozvoj sociálních služeb na území MAS 
Indikátory doplněny a upřesněny v souladu s požadavky ŘO IROP 
Opatření 3.2.3 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech  
Indikátory doplněny a upřesněny v souladu s požadavky ŘO IROP 
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