
Příloha 1: Přehled monitorovacích indikátorů  

PO SC Opatření MI Optimální 
směr 

Měrná 
jednotka 

Metodika výpočtu Zdroj dat Správce 
měřítka 

Image regionu             

  A. Nová image regionu Hodnota značky ↑/monitorovat Kč Po vytvoření značky 
regionu bude na 
základě atributů 
Karlovarského kraje 
periodicky 
monitorována její 
hodnota. 

KARP, p.o. KARP, 
p.o. 

  A.1 Zajištění a podpora podmínek pro 
marketing regionu 

            

A.2 Vytvoření a budování značky 
regionu (brandbuilding) 

            

B. Patriotismus a aktivní občanská 
společnost 

            

  B.1 Systematická a dlouhodobá 
podpora identifikace obyvatel 
s regionem 

Počet ambasadorů zapojených do 
kampaně Žijeme regionem 

↑ počet Indikátor udává 
celkový počet 
ambasadorů 
zapojených do 
kampaně Žijeme 
regionem ke konci 
daného roku. 

  KARP, 
p.o. 

B.2 Podpora občanských aktivit             

1.1 Hospodářsky prosperující a atraktivní 
region 

Růst HDP na 1 obyvatele v paritě kupní 
síly vč. srovnání s průměrem ČR a s 
průměrem EU28 v posledních 10 letech 

↑ Kč/obyvatele Indikátor udává výši 
HDP na obyvatele v 
KVK v paritě kupní 
síly v porovnání s 
průměrem ČR a s  
průměrem EU28  v 
posledních 10 
letech. 

  KARP, 
p.o. 



Medián hrubé měsíční mzdy celkem vč. 
srovnání s průměrem ČR bez Prahy 

↑ Kč Indikátor udává 
medián hrubé 
měsíční mzdy v KVK 
v porovnání s 
průměrem ČR bez 
Prahy v daném roce. 

ČSÚ KARP, 
p.o. 

  1.1.1 Podnikání a inovace Podíl  malých a středních podniků na 
1000 obyvatel KVK ve vztahu k průměru 
ČR 

↑ % Počet malých a 
středních podniků 
na 1000 obyvatel ve 
vztahu k průměru 
ČR v daném roce. 
MSP = obchodní 
společnosti s 
počtem 
zaměstnanců 
menším než 250 
osob a obratem 
menším než 1,5 mld. 
Kč; počet obyvatel v 
daném roce; ČR = 
100% 

BisNode 
(OR), ČSÚ 

KARP, 
p.o. 

Podíl podnikajících osob na celkovém 
počtu obyvatel KVK, které jsou 
registrovány k DPH 

↑ % MI vyjadřuje podíl 
podnikajících 
právnických a 
fyzických osob, 
které jsou 
registrovány k DPH, 
na celkovém počtu 
obyvatel KVK v 
daném roce. 
Podnikající osoba =  
a.s., s.r.o., k.s., 
v.o.s., fyzická osoba 
podnikající 
Kategorie počtu 
zaměstnanců: méně 

BisNode 
(OR), ČSÚ 

KARP, 
p.o. 



než 250 
Kategorie obratu: 
méně než 1,5 mld. 
Počet obyvatel k 
31.12. daného roku. 

  1.1.1.1 Podpora a rozvoj podnikání, 
podnikavosti a vzniku nových firem 

            

1.1.1.2 Podpora rozvoje podnikatelské 
infrastruktury a podnikatelských 
nemovitostí 

Počet podpořených projektových 
žádostí na revitalizaci podnikatelských 
brownfields 

↑ počet Indikátor udává 
počet podpořených 
projektových žádostí 
na revitalizaci 
podnikatelských 
brownfieldů v 
daném roce.  

KARP p.o., 
CzechInve

st 

KARP, 
p.o. 

1.1.1.3 Atraktivní prostředí a kvalitní 
služby pro investory  

Vývoj přímých zahraničních investic v 
kraji 

↑ Kč Indikátor udává výši 
PZI v KVK v daném 
roce.  

ČNB KARP, 
p.o. 

1.1.1.4 Podpora zavádění nových 
trendů 

            

1.1.2 Výzkum, vývoj a inovace Podnikatelské subjekty provádějící VaV ↔ počet Celkový počet 
podniků provádějící 
VaV v daném roce. 

ČSÚ KARP, 
p.o. 

Výdaje na VaV a srovnání s průměrem 
ČR bez Prahy 

↑ Kč, % MI uvádí výši výdajů 
na VaV  v KVK v 
daném roce  (v mil. 
Kč)  a výši výdajů na 
VaV v KVK vůči  
průměru ČR bez 
Prahy (v %);  ČR = 
100%. 

ČSÚ KARP, 
p.o. 

  1.1.2.1 Podpora výzkumných 
organizací a výzkumných týmů 

Růst podnikových výdajů na VaV  ↑ Kč Indikátor udává výši 
podnikových výdajů 

ČSÚ KARP, 
p.o. 



na VaV v KVK a v 
průměru za ČR v 
daném roce.  

Počet zaměstnanců ve VaV v 
podnikovém VaV 

↑ počet Indikátor udává 
počet zaměstnanců 
ve VaV v podnicích v 
KVK a v průměru za 
ČR v daném roce.  

ČSÚ KARP, 
p.o. 

1.1.2.2 Podpora rozvoje VaV 
infrastruktury 

            

1.1.3 Kvalifikované lidské zdroje Obecná míra nezaměstnanosti (roční 
průměry) 

↓ % Indikátor udává 
roční průměr 
obecné míry 
nezaměstnanosti. 

ČSÚ KARP, 
p.o. 

Počet uchazečů o 1 volné pracovní 
místo 

↓ počet Indikátor udává 
počet uchazečů o 1 
volné pracovní 
místo v KVK v 
daném roce. 

ČSÚ KARP, 
p.o. 

  1.1.3.1 Zvýšení zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti obyvatel 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných  ↓ % Podíl počtu 
nezaměstnaných 
jeden rok a déle na 
celkové pracovní síle 
(tj.celkový počet 
osob s jediným nebo 
hlavním 
zaměstnáním + 
celkový počet 
nezaměstnaných). 

ČSÚ; ÚP KARP, 
p.o. 

Míra zaměstnanosti  ↑ % Indikátor vyjadřuje 
podíl počtu 
zaměstnaných na 
počtu všech osob 
15letých a starších. 

ČSÚ KARP, 
p.o. 

Počet osob podpořených vzdělávacím 
stipendiem + finanční objem 

↑ počet, Kč Indikátor udává 
počet podpořených 

OŠMT OŠMT 



1.1.3.2 Získávání a stabilizace 
pracovních sil ve vybraných 
profesích/oborech 

osob, které získaly 
vzdělávací 
stipendium a 
celkovou výši 
vyplacených 
finančních 
prostředků v daném 
roce. 

Počet osob podpořených náborovými 
příspěvky + finanční objem 

↑/↓ počet, Kč Indikátor udává 
počet podpořených 
osob náborovými 
příspěvky a 
celkovou výši 
vyplacených 
finančních 
prostředků v daném 
roce. 

OŠMT, OZ OŠMT/OZ 

2.1 Lázeňství Vývoj počtu návštěvníků a délky 
přenocování v lázeňských zařízeních v 
daném roce 

↑ počet MI udává počet 
návštěvníků a 
průměrný počet 
přenocování (nocí) v 
lázeňských 
zařízeních v daném 
roce. 

ČSÚ OKPPLCR 

  2.1.1 Rozvoj a podpora současného 
léčebného lázeňství  

Počet kvalifikovaných pracovníků v 
oboru lázeňství  

↑ počet Indikátor uvádí 
přepočtený počet 
úvazků 
kvalifikovaných 
pracovníků v oboru 
lázeňství. 

ÚZIS OKPPLCR 

  2.1.1.1 Věda a výzkum v oblasti 
balneologie 

Počet podaných a počet podpořených 
projektů ILaB, v.v.i.  

↑ počet MI udává 
kumulativní součet 
počtu projektů, 
jejichž realizace byla 
zahájena ke konci 
daného roku. 

ILaB, v.v.i. OKPPLCR 



2.1.1.2  Vzdělávání a edukace v oblasti 
lázeňství 

Počet školení pro střední medicínský 
personál a VŠ personál zajištěných 
ILaB, v.v.i. 

↑ počet Počet školení pro 
střední medicínský 
personál a VŠ 
personál v daném 
roce. 

ILaB, v.v.i. OKPPLCR 

2.1.1.3 Certifikace a standardizace 
lázeňské léčebně rehabilitační péče 

Počet vytvořených manuálů 
standardizace lázeňské péče ze strany 
ILaB, v.v.i. 

↑ počet Kumulativní součet 
počtu  vytvořených 
manuálů ke konci 
daného roku. 

ILaB, v.v.i. OKPPLCR 

Počet udělených certifikací lázeňským 
subjektům ze strany ILaB, v.v.i. 

↑ počet Kumulativní součet 
počtu  lázeňských 
subjektů, kterým 
byla certifikace 
udělena v daném 
roce. 

MEDISPA, 
z.s.p.o., 

ILaB, v.v.i. 

OKPPLCR 

2.1.1.4  Obnova, ochrana a údržba 
přírodních léčivých zdrojů 

            

2.1.2 Rozvoj potenciálu wellness a health 
tourism 

            

  2.1.2.1  Zkvalitnění lázeňských 
procedur poskytovaných v rámci 
wellness 

            

2.1.2.2 Podpora "health tourismu"             

2.1.3 Využití lázeňství pro rozvoj regionu             

  2.1.3.1 Využití lázeňství jako nesporné 
ekonomické výhody Karlovarského 
kraje při spravedlivé transformaci 
regionu 

Výše finančních prostředků vydaných 
na propagaci lázeňství ze strany DA, 
z.s.  v daném roce 

↑ počet Prostý součet Počet 
vytvořených 
projektových 
záměrů ILaB, v.v.i. 
zaměřených na 
rozvoj regionu za 
pomoci přírodních 
léčivých zdrojů ke 
konci daného roku. 

ILaB, v.v.i. OKPPLCR 

2.1.3.2  Marketing a PR lázeňství Výše finančních prostředků vydaných 
na propagaci lázeňství ze strany DA 

↑ Kč  Výše všech 
finančních 
prostředků 

DA OKPPLCR 



Živý kraj – destinační agentura pro 
Karlovarský kraj v daném roce 

vynaložených na 
propagaci lázeňství 
se stramy DA Živý 
kraj – destinační 
agentura pro 
Karlovarský kraj, z.s. 
v daném roce. 

2.2 Cestovní ruch Vývoj počtu návštěvníků kraje (v 
daném roce vůči 2019) 

↑ % MI udává počet 
návštěvníků kraje ve 
sledovaném roce 
vůči roku 2019; rok 
2019 = 100%; Počet 
návštěvníků KVK v r. 
2019 = 1 190 296 
osob 

ČSÚ OKPPLCR 

Podíl cestovního ruchu na HDP ↑ % MI udává podíl 
sektoru cestovního 
ruchu na celkovém 
HDP kraje v daném 
roce. 

ČSÚ OKPPLCR 

  2.2.1 Rozvoj potenciálu udržitelného 
cestovního ruchu 

            

  2.2.1.1 Podpora spolupráce subjektů 
v oblasti cestovního ruchu a lázeňství   

Počet zapojených subjektů do 
kategorizace destinačního 
managementu 

↑ počet Kumulativní součet 
počtu subjektů 
zapojených do 
kategorizace 
destinačního 
managementu ke 
konci daného roku. 

DA OKPPLCR 

2.2.1.2 Rozvoj infrastruktury 
udržitelného cestovního ruchu 

            

2.2.1.3 Propagace cestovního ruchu 
pro residenty kraje 

            

2.3 Kultura             



  2.3.1 Posílení role kultury jako veřejné 
služby  v rámci spravedlivé transformace 
regionu 

Počet podpořených žáků a výše 
finančních prostředků v rámci 
programu „Děti, mládež a kultura“  

↑/↑ počet, Kč Počet podpořených 
žáků = součet žáků, 
kteří se zúčastnili 
nabízených 
kulturních 
představení/ 
programů v daném 
roce. 
Výše finančních 
prostředků = součet 
finančních 
prostředků (za 
představení a 
dopravu) 
poskytnutých v 
rámci DT v daném 
roce. 

OKPPLaCR 
(GINIS a 
data z 

objednávk
ových 

formulářů
) 

OKPPLCR 

Roční návštěvnost galerií a muzeí 
zřizovaných KVK 

↑ počet MI udává celkový 
počet návštěvníků v 
muzeích (3) a 
galeriích (3) 
zřizovaných KVK v 
daném roce. 

OKPPLaCR 
- 

příspěvko
vé 

organizac
e 

zřizované 
KVK v 
oblasti 
kultury 

OKPPLCR 

  2.3.1.1 Zvýšení efektivity a rozvoj 
muzeí a galerií  

Počet nově vzniklých 
vzdělávacích/návštěvnických/science 
center v rámci galerií a muzeí 
zřizovaných KVK 

↑ počet Počet nově  
vzniklých 
vzdělávacích/návště
vnických/science 
center v rámci 
galerií a muzeí 
zřizovaných KVK v 
daném roce.  

OKPPLaCR 
- 

příspěvko
vé 

organizac
e 

zřizované 
KVK v 

OKPPLCR 



oblasti 
kultury 

2.3.1.2 Zvýšení efektivity prezentace a 
využití potenciálu kulturních památek 
s důrazem na památky UNESCO 

            

2.3.1.3 Rozvoj uměleckých aktivit Počet podpořených subjektů a celková 
výše finanční podpory v daném roce v 
rámci DT kraje „Podpora kulturních 
aktivit“ a individuálních dotací 

↑/↑ počet, Kč Počet podpořených 
subjektů v rámci DT 
kraje „Podpora 
kulturních aktivit“ = 
počet žádostí, 
kterým orgány kraje 
schválily poskytnutí 
dotace. 
Celková výše 
finanční podpory v 
daném roce v rámci 
DT kraje „Podpora 
kulturních aktivit“ = 
součet finančních 
prostředků, které 
byly vyposlány 
OKPPLaCR po 
schválení v 
orgánech kraje a po 
podpisu 
veřejnoprávní 
smlouvy. 
Počet podpořených 
individuálních dotací 
a jejich výše = počet 
žádostí o 
individuální dotaci, 
které byly schváleny 
v orgánech kraje a 

OKPPLaCR 
(GINIS) 

OKPPLCR 



výše schválených 
finančních 
prostředků.  

2.3.1.4 Podpora komunitní role 
knihoven Karlovarského kraje  

Počet akcí pořádaných knihovnami a 
návštěvnost na těchto akcích v daném 
roce  

↑/↑ počet MI udává celkový 
počet akcí 
pořádaných 
knihovnami a 
celkový počet 
návštěvníků těchto 
akcí v daném roce.  

z 
celokrajsk

ých 
statistik 
podle 

výkazů 
KULT 

(MK) 12-
01, 

vyplněnýc
h 

knihovna
mi v kraji 

OKPPLCR 

2.3.2 Ochrana a podpora kultury             

  2.3.2.1 Ochrana a podpora muzeí, 
galerií a tradiční lidové kultury 

Počet akvizic a finanční objem na jejich 
pořízení v daném roce 

↑,↑ počet, Kč Počet akvizic galerií 
a muzeí zřízovaných 
KVK a finanční 
objem na jejich 
pořízení v daném 
roce. 

OKPPLaCR 
- 

příspěvko
vé 

organizac
e 

zřizované 
KVK v 
oblasti 
kultury 

OKPPLCR 



Počet vytvořených 
depozitářů/vědeckých pracovišť 
(restaurátorského, konzervátorského, 
archeologického apod.) 

↑ počet Jedná se o počet 
vytvořených 
depozitářů/vědecký
ch pracovišť 
(restaurátorského, 
konzervátorského, 
archeologického 
apod.) v galeriích a 
muzeích zřizovaných 
KVK v daném roce.  

OKPPLaCR 
- 

příspěvko
vé 

organizac
e 

zřizované 
KVK v 
oblasti 
kultury 

OKPPLCR 

2.3.2.2 Ochrana a podpora hmotného 
kulturního dědictví kraje 

Počet podpořených subjektů a celková 
výše finanční podpory v daném roce v 
rámci DT kraje „Obnova a využití 
kulturních památek, památkově 
hodnotných objektů a movitých věcí“ a 
individuálních dotací 

↑,↑ počet, Kč Počet podpořených 
subjektů a celková 
výše finanční 
podpory v rámci DT 
kraje „Obnova a 
využití kulturních 
památek, 
památkově 
hodnotných objektů 
a movitých věcí“ = 
počet podpořených 
žádostí a výše 
využité finanční 
podpory  po 
kontrole vyúčtování 
dotací v předchozím 
roce.  

OKPPLaCR 
(GINIS) 

OKPPLCR 

2.3.2.3 Ochrana a podpora umění             

2.3.2.4 Ochrana a podpora knihoven Počet akvizic a finanční objem na jejich 
pořízení knihovnami v daném roce 

↑ počet, Kč Jedná se o součet 
pořízených akvizic 
(počet knihovních 
jednotek vč. 
periodik) a finanční 
objem na jejich 
pořízení knihovnami 
v daném roce. 

z 
celokrajsk

ých 
statistik 
podle 

výkazů 
KULT 

(MK) 12-

OKPPLCR 



01, 
vyplněnýc

h 
knihovna
mi v kraji 

2.3.3  Rozvoj a využití kulturních a 
kreativních odvětví (KKO) 

            

  2.3.3.1 Vytvoření krajského systému 
řízení KKO 

Počet nově vzniklých platforem KKO a 
počet v nich zapojených subjektů 

↑ počet  
MI udává počet 
platforem KKO a 
počet v nich 
zapojených subjektů  
ke konci daného 
roku. 

OKPPLaCR  OKPPLCR 

Počet nově vzniklých klastrů 
zaměřených na propojení tradičních 
odvětví s KKO 

↑ počet Počet nově 
vzniklých klastrů 
zaměřených na 
propojení tradičních 
odvětví s KKO ke 
konci daného roku. 

OKPPLaCR  OKPPLCR 

Vznik „Kreativní kanceláře“  A/N ano/ne Vznik „Kreativní 
kanceláře“ - 
porovnání cílové a 
výchozí aktivity. 

OKPPLaCR  OKPPLCR 

Počet kreativních 
center/dílen/inkubátorů/coworkingovýc
h center pro KKO  

↑ počet Počet kreativních 
center/dílen/inkubá
torů/coworkingovýc
h center pro KKO  na 
území KVK ke konci 
daného roku.  

OKPPLaCR  OKPPLCR 

2.3.3.2 Kreativní učení              

3.1 Vzdělávání              



  3.1.1 Kvalitní počáteční vzdělávání             

  3.1.1.1 Rozvoj a modernizace 
vzdělávací infrastruktury 

Počet investičních akcí nad 2 mil. Kč u 
škol a školských zařízení zřizovaných 
krajem 

↑ Kč Indikátor udává 
objem investičních 
prostředků do škol a 
školských zařízení 
zřizovaných 
Karlovarským 
krajem v daném 
kalendářním roce. 
Data ze schváleného 
rozpočtu pro daný 
rok.   

OŠMT OŠMT 

3.1.1.2 Zkvalitnění metod a forem 
vzdělávání a řízení ve školách 

Počet proškolených pedagogických 
pracovníků 

↑ počet Indikátor udává 
celkový počet 
proškolených 
pedagogů v 
Karlovarském kraji v 
daném kalendářním 
roce.  

Krajské 
vzdělávací 
centrum a 
Národní 

pedagogic
ký institut 

ČR – 
krajská 

pobočka  

OŠMT 

3.1.1.3 Podpora spolupráce škol a 
firem 

            

3.1.1.4 Podpora rozvoje klíčových 
kompetencí a funkční gramotnosti 
dětí, žáků, studentů 

            

3.1.1.5 Podpora vysokoškolského 
vzdělávání v Karlovarském kraji  a 
zvýšení podílu VŠ vzdělaných obyvatel 
v Karlovarském kraji  

Počet studijních programů 
poskytovaných pobočkami veřejných 
vysokých škol v Karlovarském kraji 

↑ počet Indikátor udává 
počet nabízených 
studijních programů 
poskytovaných 
pobočkami vysokých 
škol v Karlovarském 
kraji v daném 
kalendářním roce.  

Weby 
vysokých 

škol  

OŠMT 



3.1.1.6 Podpora základního 
uměleckého a zájmového vzdělávání 

Počet absolventů základních 
uměleckých škol v kraji v druhém stupni 
základního studia - v hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně-
dramatickém oboru  

↔ počet Indikátor udává 
počet absolventů 
druhého stupně 
základních 
uměleckých škol v 
Karlovarském kraji v 
daném kalendářním 
roce v jednotlivých 
oborech.  

Statistické 
výkazy - 

UIV  

OŠMT 

3.1.2 Další vzdělávání Podíl nekvalifikovaných pedagogických 
pracovníků ve školách na celkovém 
počtu pedagogických pracovníků 

↓ % Indikátor udává % 
nekvalifikovaných 
pedagogických 
pracovníků na 
celkovém počtu 
pedagogických 
pracovníků ve všech 
typech škol (MŠ, ZŠ, 
SŠ, VOŠ). 

Statistické 
výkazy - 

UIV  

OŠMT 

  3.1.2.1 Podpora dalšího vzdělávání Počet absolventů vzdělávacích aktivit 
zaměřených na celoživotní vzdělávání 
na SŠ 

↑ počet Indikátor udává 
počet absolventů 
kurzů dalšího 
vzdělávání, které 
jsou realizovány na 
středních školách. 

Statistické 
výkazy - 

UIV  

OŠMT 

3.1.2.2 Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků - podpora zvyšování 
kvalifikovanosti  
a aprobovanosti pedagogických 
pracovníků  

            

3.1.3 Rovné příležitosti ve vzdělávání a 
rozvoj nadání 

Počet žáků ZŠ předčasně opouštějících 
školní docházku 

↓ počet Indikátor vyjadřuje 
počet dětí, které 
opustily základní 
školu bez 
dosaženého stupně 
vzdělání. 

Statistické 
výkazy - 

UIV  

OŠMT 



  3.1.3.1 Zlepšení kompetencí 
pedagogických pracovníků škol a 
školských zařízení v oblasti práce s 
heterogenním kolektivem  

            

3.1.3.2 Rozvoj nadaných a mimořádně 
nadaných dětí, žáků a studentů 

Podpora škol při identifikaci a podpoře 
nadaných a mimořádně nadaných 
dětí/žáků/studentů 

A/N počet Indikátor udává 
počet opatření, 
resp. souborů 
opatření (např. 
vytvořená metodika, 
vzdělávací akce) 
zaměřených na 
podporu škol při 
identifikaci a 
podpoře nadaných a 
mimořádně 
nadaných 
dětí/žáků/studentů. 
Započtena budou 
opatření realizovaná 
v rámci I-KAP II či 
výstupy z dotačních 
programů. 

OŠMT OŠMT 

3.1.3.3 Podpora aktivit vedoucích ke 
snížení dopadu slabého sociálně-
ekonomického zázemí rodiny na školní 
výsledky žáků 

Počet školních psychologů, speciálních 
pedagogů na školách 

↑ počet Indikátor udává 
počet šablon -  
školních psychologů, 
speciálních 
pedagogů na 
školách v 
Karlovarském kraji v 
daném kalendářním 
roce. 

Statistické 
výkazy - 

UIV 

OŠMT 

3.1.3.4 Podpora zvýšení materiálně 
technické připravenosti škol a 
školských zařízení na společné 
vzdělávání 

            



3.1.3.5 Podpora zvýšení kvality a 
dostupnosti školských poradenských 
služeb 

            

3.1.3.6 Zkvalitnění systému prevence 
rizikového chování dětí a mládeže 

Počet podpořených subjektů v rámci DT 
na primární prevenci 

↔ počet Indikátor udává 
počet podpořených 
subjektů v rámci 
dotačního programu 
na primární 
prevenci. 

OŠMT OŠMT 

3.1.3.7 Podpora kariérového 
poradenství  

Počet šablon – Školní kariérový poradce ↔ počet Indikátor udává 
počet 
zjednodušených 
projektů (šablon), 
které jsou zaměřeny 
na Školního 
kariérového 
poradce v ZŠ a SŠ. 
Indikátor je závislý 
na předpokladu, že 
tento typ šablony 
bude nabízen i v 
nadcházejícím 
plánovacím období. 

Statistika 
MŠMT k 

OP VVV a 
OP JAK 

OŠMT 

3.1.4 Zefektivnění vzdělávacího systému              

  3.1.4.1 Zefektivnění oborové struktury 
středních škol ve vazbě na potřeby 
trhu práce 

            

3.1.4.2 Zefektivnění soustavy MŠ a ZŠ             

3.2 Sport             

  3.2.1 Zvýšení zájmu o sport a zlepšení  
podmínek pro sportování 

            

  3.2.1.1 Výstavba, údržba a provoz 
sportovních zařízení 

Objem finančních prostředků 
poskytnutých v rámci DT na údržbu a 
obnovu sportovních zařízení 

↔ Kč  Indikátor udává, 
kolik finančních 
prostředků bylo 
poskytnuto na 

OŠMT OŠMT 



dotační program na 
údržbu a obnovu 
sportovních zařízení 
v daném 
kalendářním roce.  

Počet podpořených sportovních zařízení 
(údržba a obnova) 

↔ počet Indikátor udává 
počet podpořených 
subjektů z programu 
na údržbu a obnovu 
sportovních zařízení 
v daném 
kalendářním roce.  

OŠMT OŠMT 

3.2.1.2 Podpora sportujících dětí a 
mládeže a vytváření podmínek pro 
spojení vzdělávání a sportu – rozvoj 
školního sportu 

Objem finančních prostředků 
poskytnutých v rámci DT na podporu 
sportovních aktivit dětí a  mládeže 

↔ Kč Indikátor udává, 
kolik finančních 
prostředků bylo 
poskytnuto na 
dotační program na 
podporu sportovní 
činnosti mládeže v 
daném kalendářním 
roce. 

OŠMT OŠMT 

 
Počet podpořených klubů 

↔ počet Indikátor udává, 
kolik bylo 
podpořeno subjektů 
z dotačního 
programu na 
podporu 
sportovních aktivit 
dětí a  mládeže. 

OŠMT OŠMT 

3.2.1.3 Podpora sportovních akcí Objem finančních prostředků 
poskytnutých v rámci DT na podporu 
sportovních akcí a počet podpořených 
akcí 

↔ Kč Indikátor udává, 
kolik finančních 
prostředků bylo 
poskytnuto na 
dotační program na 
podporu 
sportovních akcí a 

OŠMT OŠMT 



počet podpořených 
akcí v daném 
kalendářním roce. 

3.2.1.4 Příprava a rozvoj sportovních 
talentů 

Objem finančních prostředků 
poskytnutých na podporu vrcholového 
sportu 

↔ Kč Indikátor udává, 
kolik finančních 
prostředků bylo 
poskytnuto na 
dotační program na 
podporu sportovců 
a počet 
podpořených 
sportovců v daném 
kalendářním roce. 

OŠMT OŠMT 

4.1 Sociální oblast             

  

4.1.1 Zvýšení dostupnosti sociálních služeb 
v kraji  

Kapacita jednotlivých druhů sociálních 
služeb  

↑/↔ počet l MI uvádí počet lůžek 
v pobytových 
zařízeních sociálních 
služeb a přepočtený 
počet výše úvazků 
pracovníků přímé 
péče u 
ambulantních a 
terénních sociálních 
služeb v  sociálních 
službách zařazených 
do sítě sociálních 
služeb v 
Karlovarském kraji v 
daném roce.  

OSV - síť 
sociálních 
služeb v 

KVK 

OSV 

  4.1.1.1 Zajištění dostupnosti a územní 
rovnoměrnosti rozložení sítě 
sociálních služeb pro všechny cílové 
skupiny v souladu s definovanými 
potřebami 

            



4.1.1.2 Posilování ambulantních a 
terénních služeb z titulu zachování 
sociálních vazeb 

            

4.1.2 Posílení sociální stability Výše finančních prostředků 
vynaložených na služby sociální 
prevence a sociálního poradenství 

↑/↔ Kč Do MI jsou 
započítány dotace 
na financování 
sociálních služeb z 
rozpočtu MPSV, KVK 
a z projektu EU 
"Podpora sociání 
prevence II" (tj. 
ND1, ND2, ND3) 
poskytnuté službám 
sociální prevence a 
sociálního 
poradenství dle 
zákona o sociálních 
službách. 

OSV - 
přehledy 
schválený
ch dotací  

OSV 

Počet služeb v oblasti protidrogové 
prevence 

↑ počet služeb Sociální sužby na 
území KVK: terénní 
programy, kontaktní 
centra, 
nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež a odborné 
sociální poradenství 
pracující s cílovými 
skupinami - osoby 
ohrožené závislostí 
nebo závislé na 
návykových látkách, 
osoby žijící v 
sociálně 
vyloučených 
komunitách, osoby, 
které vedou rizikový 

registr 
poskytova

telů 
sociálních 

služeb 
MPSV 

OSV 



způsob života nebo 
jsou tímto 
způsobem života 
ohroženy a osoby v 
krizi. 

  4.1.2.1 Prevence vzniku a řešení 
nepříznivé situace sociálně 
vyloučených osob a osob sociálním 
vyloučením ohrožených na celém 
území kraje 

Počet podpořených osob/klientů služeb 
sociální prevence a sociálního 
poradenství 

↑ počet 
uživatelů  

Počet uživatelů 
služeb sociální 
prevence a 
sociálního 
poradenství 
zařazených do sítě 
sociálních služeb dle 
údajů vykázaných v 
závěrečných 
zprávách o 
poskytování sociální 
služby. 

OSV - 
závěrečné 
zprávy od 
poskytova

telů 
sociálních 

služeb  

OSV 

4.1.2.2 Prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů 

Sledování míry kriminality  ↓   MI je vyjádřen 
součtem indexů 
kriminality v KVK v 
jednotlivých 
měsících daného 
roku. 

https://w
ww.map
akriminal

ity.cz/ 

OBKŘ 

4.2 Zdravotnictví             

  4.2.1 Zvýšení dostupnosti a kvality 
zdravotní péče 

            

  4.2.1.1 Podpora vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví a jejich motivování 
pro práci ve zdravotnických zařízeních 
v kraji  

Počet podpořených osob 
prostřednictvím motivačních příspěvků 
určených na podporu specializačního 
vzdělávání a náborových příspěvků 

↔/↓ počet osob Indikátor udává 
počet osob, které 
jsou podpořeny 
prostřednictvím 
motivačních 
příspěvků a počet 

OZ OZ 

https://www.mapakriminality.cz/
https://www.mapakriminality.cz/
https://www.mapakriminality.cz/
https://www.mapakriminality.cz/


osob podpořených 
prostřednictvím 
náborových 
příspěvků, které 
poskytl KVK v 
daném roce. 

4.2.1.2 Zajištění dostatečné 
vybavenosti a dostupnosti 
zdravotnických zařízení 

Výše poskytnutých finančních 
prostředků na rozvoj dostatečné 
vybavenosti a dostupnosti 
zdravotnických zařízení za rok 

↔ Kč Indikátor udává výši 
poskytnutých 
finančních 
prostředků na rozvoj 
dostatečné 
vybavenosti a 
dostupnosti 
zdravotnických 
zařízení v KVK za 
daný  rok. 

OZ OZ 

4.2.1.3 Podpora elektronického 
zdravotnictví 

            

4.2.2 Prevence a zdravý životní styl              

  4.2.2.1 Podpora zdravého životního 
stylu 

Výše poskytnutých finančních 
prostředků na rozvoj dostatečné 
vybavenosti a dostupnosti 
zdravotnických zařízení za rok 

↔/↔ Kč, počet  Indikátor udává výši 
finančních 
prostředků a počet 
podpořených 
subjektů v rámci 
dotačního titulu na 
podporu 
zdravotnické osvěty, 
výchovy a 
zmírňování následků 
onemocnění v 
daném roce. 

OZ OZ 

5.1 Životní prostředí a zemědělství             

  5.1.1 Kvalitní pitná voda, ochrana 
povrchových a podzemních vod 

            



  5.1.1.1 Propojení vodárenských 
soustav 

Počet propojených vodárenských 
soustav 

↑ počet Indikátor udává 
počet projektů 
zaměřených na 
propojení 
vodárenských 
soustav v 
Karlovarském kraji, 
které byly zahájeny, 
krajem doporučeny 
či finančně 
podpořeny v rámci 
evropských, státních 
či krajských dotací 
zaměřených na 
efektivní řešení 
problematiky sucha. 
Započítány budou 
projekty, u kterých 
byla realizace 
započata nejpozději 
k 31. 12. daného 
roku. 

OŽP OŽP 

5.1.1.2 Rozvoj vodovodů a kanalizací v 
malých obcích 

Počet podpořených projektů a výše 
poskytnutých finančních prostředků  v 
rámci DT na podporu realizace 
drobných vodohospodářských 
ekologických akcí  

↑/↑ počet, Kč Indikátor udává 
počet projektů pro 
zajištění zásobování 
obyvatel kraje 
pitnou vodou, které 
byly podpořeny v 
rámci dotačního 
titulu na podporu 
realizace drobných 
vodohospodářských 
ekologických akcí 
vyhlašovaného 
Karlovarským 
krajem,  a výši 
schválených 

OŽP OŽP 



finančních 
prostředků. 
Započítány budou 
projekty, u nichž 
byla zahájena 
realizace do 31.12. 
daného 
kalendářního roku a 
výši schválených 
finančních 
prostředků..  

5.1.1.3 Snížení znečištění vody ve 
vodní nádrži Skalka rtutí  

            

5.1.1.4 Sanace starých ekologických 
zátěží 

            

5.1.2 Adaptace na dopady klimatické 
změny 

            

  5.1.2.1 Zpracování plánů pro zvládání 
sucha pro území ORP 

            

5.1.2.2 Obecná opatření pro zvládání 
sucha realizovaná za účelem bránění 
nadměrné erozi půdy a přispění k 
obnově původní polní fauny a flóry 

Počet podpořených projektů a výše 
poskytnutých finančních prostředků v 
rámci DT na podporu prevence proti 
suchu, zadržení vody v krajině a péče o 
zeleň  

↑/↑ počet, Kč Indikátor udává 
počet projektů 
zaměřených na 
podporu prevence 
proti suchu, 
zadržení vody v 
krajině a péče o 
zeleň, které byly 
podpořeny v rámci 
dotačního programu 
vyhlašovaného 
Karlovarským 
krajem,  a výši 
schválených 
finančních 
prostředků. 
Započítány budou 

OŽP OŽP 



projekty, u nichž 
byla zahájena 
realizace do 31.12. 
daného 
kalendářního rok.. 

5.1.2.3 Povodňová opatření Počet podpořených projektů a výše 
poskytnutých finančních prostředků v 
rámci DT na podporu realizace opatření 
na ochranu před povodněmi v územích 
ohrožených povodněmi 

↑/↑ počet, Kč Indikátor udává 
počet projektů 
zaměřených na 
realizaci opatření na 
ochranu  
před povodněmi v 
územích ohrožených 
povodněmi a výši 
schválených 
finančních 
prostředků. 
Započítány budou 
projekty, u nichž 
byla zahájena 
realizace do 31.12. 
daného 
kalendářního rok. 

OŽP OŽP 

5.1.2.4 Podpora obcí ohrožených 
extrémními přívalovými srážkami 

            

5.1.3 Zavádění principů oběhového 
hospodářství a zlepšení nakládání s 
odpady 

            

  5.1.3.1 Omezení vzniku odpadů a 
materiálové využití odpadů 

Směsný komunální odpad ukládaný na 
skládky  

↓ t/rok Indikátor udává 
podíl směsného 
komunálního 
odpadu ukládaného 
na skládky v tunách 
za kalendářní rok.  

OŽP, ČSÚ OŽP 



Podíl materiálového využití odpadů ↑ t/rok Indikátor udává 
podíl materiálového 
využití odpadů v 
tunách za 
kalendářní rok.  

OŽP, ČSÚ OŽP 

5.1.3.2 Energetické využití odpadu             

5.1.3.3 Výstavba a modernizace 
sběrných dvorů 

Počet sběrných dvorů ↑ počet Indikátor udává 
počet sběrných 
dvorů uvedených v 
registru zařízení 
ISOH. 

OŽP, 
ISOH 

OŽP 

5.1.4 Udržení dobré kvality ovzduší             

  5.1.4.1 Restrukturalizace velkých 
spalovacích zdrojů 

Počet odstavených velkých zdrojů 
spalujících hnědé uhlí 

↑ počet Indikátor udává 
počet odstavených 
velkých zdrojů 
spalujících hnědé 
uhlí.  

OŽP, 
IPPC 

OŽP 

5.1.4.2 Snížení emisí z vytápění 
domácností 

Počet vyměněných kotlů v rámci 
„Kotlíkových dotací“ 

↑ počet/rok  Indikátor udává 
kumulativní součet 
počtu  žádostí o 
výměnu lokálních 
zdrojů vytápění 
proplacených 
Karlovarským 
krajem v rámci 
administrace 
„Kotlíkových 
dotací“. Do hodnoty 
MI bude 
započítáván počet 
proplacených 
žádostí za daný 
kalendářní rok. 

OI OI 

5.1.4.3 Využívání nízkoemisních vozů 
(vozový park Karlovarského kraje) 

            



5.1.4.4 Podpora a vytváření podmínek 
pro plynofikaci obcí 

            

5.1.5 Ochrana přírody a péče o krajinu             

  5.1.5.1 Zlepšení přírodních poměrů 
vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů 

            

5.1.5.2 Obnova antropogenních 
struktur ve volné krajině 

            

5.1.5.3 Omezení výskytu invazních 
druhů rostlin a živočichů 

Ošetřená plocha od invazních druhů 
rostlin 

↔, 
monitorovat 

ha Indikátor udává 
celkovou plochu 
ošetřenou od 
invazních druhů 
rostlin v kraji. Cílem 
je zamezení šíření a 
snížení hustoty 
populace invazních 
druhů rostlin ve 
zdrojových 
lokalitách s 
následnou 
podporou 
konkurenceschopno
sti původních druhů. 

OŽP OŽP 

Počet opatření na likvidaci invazních 
druhů živočichů 

↑ počet Indikátor udává 
celkový počet 
opatření na likvidaci 
invazních druhů 
živočichů (např. 
odstřel, instalace 
odchytových 
zařízení ad.). Cílem 
je zamezení šíření a 
snížení hustoty 
populace invazních 
druhů živočichů ve 
zdrojových 

OŽP OŽP 



lokalitách s 
následnou 
podporou 
konkurenceschopno
sti původních druhů. 
Do hodnoty MI 
budou započítána 
opatření realizována 
v daném 
kalendářním roce k 
31.12.  

5.1.5.4 Podpora zvláště chráněných 
druhů živočichů a rostlin 

            

5.1.5.5 Podpora pastvy              

5.1.5.6 Péče o krajinu             

5.1.5.7 Revitalizace a využití 
brownfields 

            

5.1.6 Udržitelné zemědělství a lesnictví              

  5.1.6.1 Kompenzace imisní zátěže a 
snížení deficitu živin v lesních půdách  

Plocha půd ošetřených vápněním  ↔, 
monitorovat 

ha Indikátor udává 
celkovou plochu v 
hektarech, na nichž 
proběhlo letecké 
vápnění lesů. Údaje 
poskytne 
Ministerstvo 
zemědělství v rámci 
pravidelných zpráv o 
vápnění lesních 
porostů. 
Předpokládaný 
rozsah vápnění je 1 
500 ha ročně. 

MZ OŽP 

5.1.6.2 Zvýšení druhové pestrosti 
lesních porostů 

            



5.1.6.3 Snížení škod způsobených zvěří 
redukcí stavu zvěře  

Počty kusů odlovené zvěře  ↑ ks Indikátor udává 
počty odlovených 
druhů zvěře jelena 
evropského, daňka 
skvrnitého, muflona, 
srnce a prasete 
divokého za aktuální 
myslivecký rok. 

MZ OŽP 

5.1.6.4 Osvěta v oblasti zemědělství 
(ekologického zemědělství)  

            

5.1.6.5 Podpora managementu půdy v 
chráněných oblastech   

            

5.1.7 Environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta (EVVO) 

            

  5.1.7.1 Osvěta v oblasti životního 
prostředí 

Počet uskutečněných aktivit 
zaměřených na EVVO 

↑ počet/rok Indikátor udává 
počet 
uskutečněných 
aktivit v daném 
kalendářním roce 
zaměřených na 
veřejnost v oblasti 
EVVO. Cílem je 
realizovat 
každoročně 
minimálně 10 
aktivit. 

OŽP OŽP 

5.1.7.2 Podpora environmentálního 
vzdělávání v praxi 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 
zaměřených na EVVO 

↔ osoba/rok Indikátor udává 
počet účastníků 
(žáci ze školských 
zařízení, pedagogičtí 
pracovníci, odborní 
pracovníci ve 
veřejné správě) na 
vzdělávacích akcích 
realizovaných KVK 
za účelem EVVO 

OŽP OŽP 



(např. exkurze do 
ekologických 
středisek, semináře, 
školení). Započítány 
jsou účastníci akcí 
realizovaných v 
daném kalendářním 
roce. Cílem je, aby 
absolvovalo akce 
každoročně min. 10 
000 osob. 

5.1.7.3 Podpora činnosti spolků a 
nestátních neziskových organizací 
(NNO) 

            

5.2 Energetika             
  5.2.1 Udržitelné zásobování tepelnou 

energií 
            

  5.2.1.1 Zvýšení podpory soustavy 
zásobování tepelnou energií (SZTE) 

            

5.2.2 Energetické úspory             
  5.2.2.1 Zavedení energetického 

managementu u budov ve vlastnictví 
kraje 

Počet budov ve vlastnictví kraje, kde byl 
zaveden energetický management 

↑ počet Indikátor udává 
celkový počet budov 
ve vlastnictví 
Karlovarského kraje, 
ve kterých byl 
zaveden energetický 
management dle 
ISO 50 001. Do MI 
bude započítáván 
počet budov KK, u 
nichž byl zaveden 
EM k 31.12. daného 
kalendářního roku. 

OŽP OŽP 



5.2.2.2 Energeticky úsporná opatření u 
objektů ve vlastnictví kraje 

Počet realizovaných energeticky 
úsporných opatření u objektů ve 
vlastnictví kraje 

↑ počet Indikátor udává 
celkový počet 
realizovaných 
energeticky 
úsporných projektů  
v budovách v 
majetku 
Karlovarského kraje. 
Do MI budou 
započítány projekty, 
jejich realizace byla 
ukončena v daném 
kalendářním roce.  

OŽP OŽP 

5.2.2.3 Osvěta v oblasti energeticky 
úsporných opatření  

            

5.2.2.4 Realizace kogenerační 
(kombinované) výroby elektřiny a 
tepla (KVET) na majetku kraje a u 
podnikatelských subjektů 

            

5.2.3  Využívání obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie 

Podíl výroby energie z obnovitelných 
zdrojů   

↑ % MI udává podíl 
energie vyrobené ve 
vodních (vč. 
přečerpávacích), 
větrných a 
fotovoltaických 
elektrárnách na 
celkové výrobě el. 
energie v KVK. 

ČSÚ OŽP 

  5.2.3.1 Podpora využití obnovitelných 
zdrojů energie (OZE) 

Počet realizovaných projektů 
využívajících OZE na budovách ve 
vlastnictví kraje 

↑ počet Indikátor udává 
celkový počet 
projektů 
využívajících 
obnovitelné zdroje 
energie v budovách 

OŽP OŽP 



ve vlastnictví 
Karlovarského kraje. 
Do hodnoty MI 
budou započítány 
projekty dokončené 
v daném 
kalendářním roce. 

6. 1 Doprava             

  6.1.1 Lepší vnitřní i vnější dopravní 
napojení kraje 

            

  6.1.1.1 Dořešení silničního napojení 
kraje na evropskou dálniční síť 

Počet úseků dálnice D6 ↑ počet Indikátor udává 
počet úseků dálnice 
D6, jejichž výstavba 
byla zahájena v 
daném kalendářním 
roce.  

ODaSH, 
ŘSD 

ODaSH 

6.1.1.2 Zlepšení stavebního a 
dopravně-technického stavu silnic II. a 
III. třídy a místních komunikací 

Délka zrekonstruovaných a 
zmodernizovaných silnic II. a III. tříd 

↑ kilometr / 
mil. Kč 

Indikátor udává 
délku a finanční 
náročnost 
zrekonstruovaných 
a zmodernizovaných 
komunikací - silnic II. 
a III. třídy v daném 
kalendářním roce, 
které se nachází na 
území 
Karlovarského kraje. 
Do výpočtu MI jsou 
zahrnuty investiční 
akce na 
rekonstrukce a 
modernizace silnic a 
neinvestiční akce 
spočívající v 
provedení 

KSÚSK ODaSH 



souvislých oprav 
asfaltových vrstev.  

Počet zrekonstruovaných a 
zmodernizovaných mostů 

↑ Ks / mil. Kč Indikátor udává 
počet a finanční 
náročnost 
zrekonstruovaných 
a zmodernizovaných 
mostů v daném 
kalendářním roce, 
které se nachází na 
území 
Karlovarského kraje.  

KSÚSK ODaSH 

Zlepšení stavebně-technického stavu 
mostů  

Monitorovat počet Přehled stavu 
celkového počtu 
mostů v 
jednotlivých 
kategoriích ke konci 
roku. Stavebně-
technický stav je 
sledován 
prostřednictvím 
hodnotící škály od 1 
do 7., kdy 1 = dobrý, 
7 = špatný stav. 
MI bude sledován 
počet mostů, které 
se přesunuly z 
kategorií 5-7 do 
kategorií 1-4. 

KSÚSK ODaSH 

6.1.1.3 Zlepšení stavu regionálních 
tratí a optimalizace využití 
infrastruktury železniční dopravy 

Počet elektrifikovaných přeshraničních 
tratí 

↑ počet Počet 
elektrifikovaných  

ODaSH ODaSH 



tratí mezi KVK a 
SRN.  

6.1.2 Udržitelná mobilita a zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

            

  6.1.2.1 Zvýšení kvality a zachování 
intenzity přepravy cestujících včetně 
integrace veřejné dopravy v kraji 

Srovnání trendu počtu přepravených 
cestujících veřejnou autobusovou 
dopravou v KVK 

↔/↓ propadu p.b. Indikátor porovnává 
trendy vývoje počtu 
přepravených 
cestujících veřejnou 
linkovou 
autobusovou 
dopravou na území 
KK.  
Porovnávaným 
obdobím bude 
období 3 let: 2016 – 
2018, 2022 – 2023, 
2025 – 2027, a to 
následovně: 
období 1:  výchozí 
hodnota: 
přepravené osoby 
2015, trvání jevu - 
změna počtu 
cestujících v % k 
průměru za roky: 
2016, 2017 a 2018 
(oproti roku 2015 
cestujících 4 681 
605 došlo k průměru 
za roky 2016 až 
2018 cestujících 4 
583 442 + 4 384 996 
+ 4 406 067 = 13 
374 505 : 3 = 4 458 
168 což je pokles o 
4,77 % k roku 2015) 

Koordinát
or IDOK 

ODaSH 



období 2: výchozí 
hodnota: 
přepravené osoby 
2021, trvání jevu - 
změna počtu 
cestujících v % k 
průměru za roky: 
2022, 2023 a 2024 
období 3: výchozí 
hodnota: 
přepravené osoby 
2024, trvání jevu - 
změna počtu 
cestujících v % k 
průměru za roky: 
2025, 2026 a 2027. 

Počet pořízených CNG autobusů ↑ počet Indikátor vyjadřuje 
počet pořízených 
CNG autobusů 
veřejné linkové 
autobusové 
dopravy. 

ODaSH ODaSH 

Objem finančních prostředků na 
zajištění dopravní obslužnosti území 
kraje autobusovou dopravou a rozsah 
objednávaných kilometrů 

Monitorovat Kč / kilometr Indikátor vyjadřuje 
objem vyčerpaných 
finančních 
prostředků v daném 
kalendářním roce na 
zajištění dopravní 
obslužnosti území 
kraje autobusovou 
dopravou a 
případně na její 
optimalizaci a 
rozsah 
objednávaných 
kilometrů. 

ODaSH ODaSH 



Objem finančních prostředků na 
zajištění dopravní obslužnosti území 
kraje drážní dopravou a rozsah 
objednávaných kilometrů 

Monitorovat Kč / kilometr Indikátor vyjadřuje 
objem vyčerpaných 
finančních 
prostředků v daném 
kalendářním roce na 
zajištění dopravní 
obslužnosti území 
kraje drážní 
dopravou  a 
případně na její 
optimalizaci a 
rozsah 
objednávaných 
kilometrů. 

ODaSH ODaSH 

Podíl obcí v IDOK ↑ % Počet obcí 
zapojených do IDOK 
na celkovém počtu 
obcí v kraji.  

Koordinát
or IDOK 

ODaSH 

6.1.2.2 Výstavba infrastruktury 
umožňující využívání veřejné dopravy 
(např. P+R, Bike + R, přestupní 
terminály, cyklostojany) 

            

6.1.2.3 Podpora budování a údržby 
sítě cyklostezek a cyklotras, 
popularizace cyklistické dopravy 

Délka nově značených cyklostezek a 
cyklotras  

↑ km Indikátor vyjadřuje 
počet km nově 
značených 
cyklostezek a 
cyklotras. Výchozím 
bodem je hodnota 
“0“ - měřeny budou 
nově vyznačené 
cyklostezky a 
cyklotrasy ve 
sledovaném období. 

Klub 
českých 
turistů 

ODaSH 

6.1.2.4 Podpora a popularizace 
udržitelných forem dopravy (jiných 
než cyklodoprava). 

            



6.1.2.5 Opatření vedoucí ke zvýšení  
bezpečnosti v drážním a  silničním 
provozu (BESIP)  

            

6.1.3 Rozvoj letecké dopravy  Počet přepravených cestujících na 
Letišti KV 

↑ počet Indikátor vyjadřuje 
celkový počet 
cestujících 
přepravených na 
letišti v Karlových 
Varech za daný 
kalendářní rok (k 
31.12.).   

Letiště KV ODaSH 

Počet destinací obsloužených Letištěm 
KV 

↑ počet Indikátor vyjadřuje 
celkový počet 
destinací 
obsloužených 
letištěm v Karlových 
Varech. Počet je 
brán za daný 
kalendářní rok (k 
31.12.). 

Letiště KV ODaSH 

  6.1.3.1 Rozvoj technické infrastruktury 
letecké dopravy Letiště Karlovy Vary 

            

6.1.3.2 Rozvoj potenciálu letecké 
dopravy Letiště Karlovy Vary 
prostřednictvím spolupráce 
zainteresovaných subjektů 

            

7.1 Veřejná správa             

  7.1.1 Efektivní veřejná správa             



  7.1.1.1 Efektivní chod úřadu  Počet agend KÚKK dostupných 
veřejnosti elektronicky 

↑ počet Počet agend 
dostupných 
veřejnosti 
elektronicky, které 
jsou v aktuální době 
veřejnosti dostupné  
a jsou plně funkční. 
Do cílové hodnoty 
byly započteny 
následující agendy:  
1. Dotace – plně 
elektronické podání. 
2. Portál pro 
podávání žádostí a 
podání týkající se 
dalších agend vedle 
dotací – portál 
„životní situace“. 
3. Elektronická 
identita - 
zprovoznění agend s 
elektronickou 
identifikací (e-
identitou). 
4. Systém pro 
řízenou komunikaci 
s občanem / 
klientem – 
profesionální call / 
e-mailové / chat 
centrum. 
5. Digitální 
technická mapa – 
pro všechny 
zainteresované 
strany povinné od 1. 
7. 2023. 

KÚKK OKŘÚ 



Počet realizovaných projektů 
zaměřených na zvyšování efektivity a 
kvality poskytovaných služeb v oblasti 
veřejné správy 

↑ počet Počet realizovaných 
projektů 
zaměřených na 
zvyšování efektivity 
a kvality 
poskytovaných 
služeb v oblasti 
veřejné správy – 
projekty, které jsou 
ukončeny a jejichž 
výstupy jsou 
aktuálně dostupné a 
plně funkční.  
Do cílové hodnoty 
byly započteny 
aktivity uvnitř úřadu 
směřující k vyšší 
efektivitě 
poskytovaných 
služeb: 
1.  Elektronizace 
systému pro 
předkládání 
materiálu pro 
jednání orgánů kraje 
vč. podepisování a 
schvalování v 
elektronické 
podobě. 
2.  Elelektronizace 
systému pro 
evidenci jednání, 
úkolů a zápisů z 
porad vedení. 
3.  Soustavné 
vzdělávání 
zaměstnanců v 

KÚKK OKŘÚ 



oblasti používání 
informačních 
technologií. 
4.  MS 365 pro 
sdílení a týmovou 
práci s dokumenty + 
MS Teams pro 
komunikaci na 
dálku. 
5.  Zlepšení 
možností pro práci z 
domova, resp. z 
jiných míst než z 
kanceláře na 
pracovišti. 
6.  Integrace IS Ginis 
a ESS Athena. 
7.  Elektronický 
oběh účetních 
dokladů. 

7.1.1.2 Modernizace vybavení 
potřebného pro efektivnější služby 
veřejné správy a jejich lepší 
dostupnost  

Implementace metodiky BIM A/N ano/ne MI bude započítán 
na základě zjištění, 
že je metodika BIM 
implementována na 
všech objektech ve 
vlastnictví kraje. 

KÚKK OKŘÚ 

Počet veřejných zakázek týkajících se 
přípravy a zhotovení staveb v BIM 

↑ počet MI udává počet 
vyhlášených 
veřejných zakázek 
týkajících se 
přípravy a zhotovení 
staveb v BIM v 
daném roce. 

KÚKK OKŘÚ 

7.1.1.3 Rozvoj ICT a zavádění služeb 
eGovernmentu  

Počet rozšíření uzlů a připojených 
subjektů k regionální komunikační 
infrastruktuře 

↔,↑ počet MI uvádí počet uzlů 
a připojených 
subjektů k 

KÚKK OI 



regionální 
komunikační 
infrastruktuře k 
31.12. daného roku.  

Podíl domácností vybavených osobním 
počítačem na celkovém počtu 
domácností 

↑, 
monitorovat 

% Podíl domácností 
vybavených 
osobním počítačem 
na celkovém počtu 
domácností v 
daném roce. 

ČSÚ ORR 

Podíl domácností vybavených 
připojením k Internetu na celkovém 
počtu domácností 

↑, 
monitorovat 

% Podíl domácností 
vybavených 
připojením k 
Internetu na 
celkovém počtu 
domácností v 
daném roce. 

ČSÚ ORR 

7.1.1.4 Zajištění kyberbezpečnosti             

7.2.1 Funkční systém řízení bezpečnosti             

  7.2.1.1 Zajištění a optimalizace 
bezpečnosti a krizového řízení, vč. 
vzdělávání 

Počet subjektů zařazených do 
poplachového plánu KVK 

↔ počet Indikátor vajadřuje 
celkový  počet 
subjektů zařazených 
do poplachového 
plánu KVK  k 31.12. 
daného roku. 

KÚKK OBKŘ 

7.2.1.2 Zajištění adekvátní 
infrastrukturní a materiální 
vybavenosti v oblasti bezpečnosti a 
krizového řízení  

Počet podpořených subjektů, 
realizovaných projekt a výše 
poskytnutých finančních prostředků v 
rámci DT kraje „Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského 
kraje“  

↔/↔ počet, Kč Indikátor vyjadřuje 
počet realizovaných 
projektú a výši 
poskytnutých 
finančních 
prostředků v rámci 
dotačního programu 
kraje „Podpora 
jednotek sborů 
dobrovolných hasičů 

KÚKK OBKŘ 



obcí Karlovarského 
kraje“  v daném 
roce. 

Počet realizovaných projektů na 
obměnu, opravu a doplnění techniky, 
výstroje a materiálu IZS + výše 
finančních prostředků (z jiných zdrojů 
než DT kraje) 

↔/↔ počet, Kč Indikátor vyjadřuje 
počet realizovaných 
projektů na 
obměnu, opravu a 
doplnění techniky, 
výstroje a materiálu 
IZS + výše finančních 
prostředků (z jiných 
zdrojů než DT kraje) 
v daném roce. 

KÚKK OBKŘ 

Realizace projektu SOS 112  A/N ano/ne MI bude započítán 
po ukočení realizace 
projektu.  

KÚKK OBKŘ 

7.3.1 Udržitelný rozvoj území             

  7.3.1.1 Zajištění veřejné infrastruktury 
a kultivace veřejného prostoru  

Počet podpořených subjektů/projektů a 
výše poskytnutých finančních 
prostředků v rámci DT kraje „Program 
obnovy venkova“ 

↑/↔ počet, Kč Počet schválených 
žádostí  a výše 
schválených  
finančních 
prostředků v rámci 
dotačního programu 
kraje „Program 
obnovy venkova“ v 
daném roce. 

KÚKK ORR 

7.3.1.2 Podpora dostupnosti bydlení             

7.3.1.3 Systematické propojování 
aktivit strategického a územního 
plánování  

Počet podpořených obcí a výše 
poskytnutých finančních prostředků v 
rámci DT kraje „Podpora územně 
plánovací činnosti obcí Karlovarského 
kraje“  

↔ počet, Kč Počet schválených 
žádostí  a výše 
schválených  
finančních 
prostředků  v rámci 
dotačního programu 
kraje „Podpora 

KÚKK/OR
R 

ORR 



územně plánovací 
činnosti obcí 
Karlovarského 
kraje“ v daném 
roce. 

Počet územních studií a analýz 
vypracovaných či zadaných KVK a jeho 
příspěvkovými organizacemi 

↑ počet Počet v daném roce 
platných územně 
plánovacích 
podkladů, tj. počet 
účinných územních 
studií + územně 
analytické podklady, 
vypracovaných či 
zadaných KVK a jeho 
příspěvkovými 
organizacemi. 

KÚKK/OR
R 

ORR 

7.3.1.4 Podpora spolupráce a lepší 
komunikace aktérů v regionu, vč. 
participace občanů 

Počet manažerů území podpořených v 
rámci DT kraje „Program obnovy 
venkova“ 

↔ počet Celkový objem 
pracovních  úvazků 
manažerů území 
podpořených v 
rámci dotačního 
programu kraje 
„Program obnovy 
venkova“ v daném 
roce. 

KÚKK ORR 



Volební účast ↑, 
monitorovat 

% Indikátor sleduje 
podíl občanů, které 
se zúčastnili 
jednotlivých druhů 
voleb, které 
proběhly v rámci 
programového 
období.  

ČSÚ ORR 

Počet obcí s pověřeným obecním 
úřadem s participativním rozpočtem 

↑ počet Indikátor udává 
počet obcí s 
pověřeným obecním 
úřadem s 
participativním 
rozpočtem. 

webové 
stánky 

ORP 

ORR 

7.3.1.5 Rozvoj potenciálu 
nadregionálních i mezinárodních 
vztahů a spolupráce 

Počet přeshraničních projektů 
realizovaných v rámci operačních 
programů ČR – Sasko a ČR – Bavorsko  

↑ počet Kumulativní součet 
úspěšně 
dokončených 
přeshraničních 
projektů 
realizovaných v 
rámci operačních 
programů ČR – 
Sasko a ČR – 
Bavorsko v KVK ke 
konci daného roku. 

KÚKK ORR 

 


