
Tab. g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Program
Prioritní    osa OP/    

Priorita Unie

Investiční priorita OP/    

Prioritní oblast

Specifický cíl OP/ 

operace PRV

Kód 

NČI2014+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru 

(výstup/výs

ledek)

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 

31.12.2018 

(je-li ŘO 

vyžadován)

93701 Počet podpořených 

podniků/příjemců

podniky výstupu 0 01.09.2016 2 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

94800 Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledku 0 01.09.2016 1 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

93701 Počet podpořených 

podniků/příjemců

podniky výstupu 0 01.09.2016 10 31.12.2023 5 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

94800 Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledku 0 01.09.2016 1 31.12.2023 1 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

93701 Počet podpořených 

podniků/příjemců

podniky výstupu 0 01.09.2016 5 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

94800 Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledku 0 01.09.2016 1 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

93701 Počet podpořených 

podniků/příjemců

podniky výstupu 0 01.09.2016 2 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

93001 Celková plocha (ha) ha výstupu 0 01.09.2016 0,5 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

92702 Počet podpořených 

operací/akcí

akce/opera

ce

výstupu 0 01.09.2016 2 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

93001 Celková plocha (ha) ha výstupu 0 01.09.2016 0,5 31.12.2023 0 Stanovená hodnota indikátoru je dána kombinací metod komunitního 

projednávání, místní znalosti a průzkumu území, expertního odhadu, 

zkušeností z předchozího období, zohlednění velikosti alokace a mapování 

absorpční kapacity.

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy 

na celkových výkonech v 

osobní dopravě

% výsledku 30 31.12.2011 35 31.12.2023 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti v dopravě

realizace výstupu 0 01.01.2017 2 31.12.2023 NE Na základě orientačních průměrných nákladů na jednotku indikátoru stanovuje 

MAS cílovou hodnotu 2 počet realizací. Průměrné náklady na jednotku 

indikátoru na základě projektových dokumentací a s ohledem na orientační 

hodnoty stanovené IROP činí 3,3 mil. Kč (MAS plánuje podporu komplexních 

projektů na stavební úpravy chodníků podél silnic I., II., III. tř., s bezbariérovým 

přístupem zastávek a zvukovou či jinou signalizací). Datum výchozí hodnoty je 

1. 1. 2017.

19.2.1

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

O 2.2.2

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje

SC 1.2 O 1.2.3

PRV 6 6B

19.2.1

19.2.1

O 1.2.4

PRV 6 6B

SC 1.1 O 1.1.1

PRV 6 6B

O 1.1.3

PRV 6 6B

19.2.1

O 1.1.2

PRV 6 6B 19.2.1

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenySpecifický 

cíl SCLLD

Opatření 

SCLLD

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů



6 75 10 Kapacita služeb a sociální 

práce

klienti výsledku 0 01.09.2016 8 31.12.2023 NE Celkový počet poskytovaných služeb je 4 a jejich maximální okamžitá kapacita 

po realizaci projektu je stanovena na 8, z toho 4 v komunitním centru. 

Nastavení MI bylo provedeno komparací zjištěných hodnot z platných plánů 

soc. služeb, absorpční kapacity a projednání s místními experty, při zohlednění 

velikosti alokace a místní preference. Výchozí hodnota je 0, z důvodu nově 

vzniklého zázemí, které v území doposud není.

5 53 20 Průměrný počet osob 

využívajících sociální bydlení

osoby/rok výsledku 0 01.09.2016 2,8 31.12.2023 NE Výchozí hodnota je 0, jelikož sociální bydlení nebylo doposud realizováno. Z 

toho důvodu je počítáno s hodnotami stanovenými MPSV, které uvádí, že 

průměrná obsazenost lůžek v sociálních bytech je 70%.

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro 

služby a sociální práci

zázemí výstupu 0 01.01.2017 2 31.12.2023 NE MAS plánuje podporu pro 2 zázemí jak pro terénní/ambulantní služby a zázemí 

pro komunitní centrum. Průměrné náklady na zázemí pro terénní/amb. služby 

činí cca 3 mil. Kč o plánované kapacitě 4, na KC jsou stanoveny 2 mil. Kč 

orientační náklady o plánované kapacitě 4 klienti. MAS stanovila na základě 

porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. 

Nastavení MI bylo provedeno komparací zjištěných hodnot z platných plánů 

soc. služeb, absorpční kapacity a projednání s místními experty, při zohlednění 

velikosti alokace a místní preference. Datum výchozí hodnoty je 1. 1. 2017.

5 54 02 Počet poskytovaných druhů 

sociálních služeb

služby výstupu 0 01.01.2017 4 31.12.2023 NE MAS plánuje podporu pro 2 zázemí jak pro terénní/ambulantní služby a zázemí 

pro komunitní centrum. Celkový počet poskyt. služeb byl stanoven 4, z toho 2 v 

komunitním centru.

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních 

bytů

lůžka výsledek 0 01.01.2017 4 31.12.2023 NE Výchozí hodnota je 0, protože se jedná o vznik nového sociálního bydlení. 

Cílová hodnota byla stanovena výpočtem součtu lůžek před a po realizací, což 

je 4. Průměrná obložnost na jedno lůžko je 2,8. Na jeden sociální byt se plánuje 

jedno lůžko.

5 53 01 Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení

bytové 

jednotky

výstupu 0 01.01.2017 4 31.12.2023 0 Cílová hodnota indikátoru je stanovena na základě  zjištěných potřeb v území. 

Průměrná cena za bytovou jednotku je 800.000,- Kč z důvodu realizace malého 

počtu sociálních bytů. MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných 

a tematicky a rozsahem totožných projektů. Hodnota milníku je 0, z důvodu 

plánované výzvy v roce 2020. Datum výchozí hodnoty je 1. 1. 2017.

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstupu 0 01.01.2017 141 31.12.2023 NE Celková alokace na podporu sociálních a návazných služeb je 7 603 000,00 Kč. 

Plánovaný počet úvazků sociálního pracovníka je 7 úvazků. Na jeden úvazek 

připadá průměrně 20 podpořených účastníků. Pro nastavení MI, který bude 

sledovat celkový počet účastníků projektu, byly zohledněny dosavadní 

zkušenosti s realizací projektů ESF a místní preference. Průměrné náklady na 1 

účastníka byly stanoveny na 53 922,- Kč.

6 70 01 Kapacita podpořených služeb místa výstupu 0 01.01.2017 7 31.12.2023 NE Celková alokace na podporu sociálních a návazných služeb je 7 603 000,00 Kč. 

MI byl definován na základě místních specifik a metodiky pro sociální služby JčK 

(na 1 úvazek pracovníka interval 35 až 50 tis. Kč/měs). Kalkulace byla pro 

plánované služby (NZDM, sociální rehabilitace, pečovatelská služba, terénní 

programy, SAS pro seniory a OZP, osobní asistence, podpora soc. služeb nad 

rámec zákona) stanovena na výši 45 256 Kč/měs za navýšení kapacity resp. na 

1 úvazek pracovníka pro práci s cílovou skupinou. Je plánována podpora 7 

úvazků resp. 7 projektů/sociálních a návazných služeb v délce realizace 24 

měsíců s průměrnými náklady 1.080.000,00 Kč tzn. předpokládané navýšení 

kapacity sociálních služeb a služeb nad rámec zákona je 7.

6 73 15 Bývalí účastníci projektů v 

oblasti sociálních služeb, u 

nichž služba naplnila svůj účel

osoby výsledku 0 01.01.2017 99 31.12.2023 NE 70% bývalých účastníků projektů, u nichž služba naplnila svůj účel.

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u 

nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj 

účel

osoby výsledku 0 01.01.2017 106 31.12.2023 NE 75% bývalých účastníků projektů, u nichž intervence formou sociální práce 

naplnila svůj účel.

6 70 10 Využívání podpořených služeb osoby výsledku 0 01.09.2016 10 31.12.2023 NE Předpokládaný počet osob (7%), u kterých dojde pouze k prvokontaktu 

(bagatelní podpora).

SC 2.3 O 2.3.1

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

O 2.3.2

OPZ

PO 2 Sociální 

začleňování a boj s 

chudobou

2.3 Strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 

Operačního programu 

Zaměstnanost 2014-

2020

2.3.1 Zvýšit zapojení 

lokálních aktérů do 

řešení problémů 

nezaměstnanosti a 

sociálního 

začleňování ve 

venkovských 

oblastech



1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s 

nejnižším vzděláním

% výsledku 28,5 31.12.2012 22 31.12.2023 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

K datu 6.2.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření 

č. 2.4.2 Zavádění sociálních podniků z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V 

důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní výchozí hodnota byla 

stanovena ve výši 28,5% a původní cílová hodnota  výsledkového indikátoru   

byla stanovena ve výši „22%“ (míra zaměstnanosti osob z nejnižším vzděláním). 

Tato změna byla komunitně projednána.

1 01 02 Počet podniků pobírajících 

granty

podniky výstupu 0 01.01.2017 2 31.12.2023 NE Z důvodu, že se jedná o indikátory definované EK jsou hodnoty totožné s 

indikátorem 1 00 00. Datum výchozí hodnoty je 1. 1. 2017.

K datu 6.2.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření 

č. 2.4.2 Zavádění sociálních podniků z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V 

důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová hodnota  

výstupového indikátoru byla stanovena ve výši „2“ (Počet podniků pobírajících 

granty). Tato změna byla komunitně projednána.

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v 

podporovaných podnicích

FTE výstupu 0 01.01.2017 12 31.12.2023 NE Hodnota vychází z průměrných nákladů na 2 sociální podniky, čemuž odpovídá 

12 vytvořených FTE. Datum výchozí hodnoty je 1. 1. 2017.

K datu 6.2.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření 

č. 2.4.2 Zavádění sociálních podniků z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V 

důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová hodnota  

výstupového indikátoru   byla stanovena ve výši „12“ (Zvýšení zaměstnanosti v 

podporovaných podnicích). Tato změna byla komunitně projednána.

1 01 05 Počet nových podniků, které 

dostávají podporu

podniky výstupu 0 01.01.2017 2 31.12.2023 NE Podpora nepočítá se staršími podniky 3 let. Datum výchozí hodnoty je 1. 1. 

2017.

K datu 6.2.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření 

č. 2.4.2 Zavádění sociálních podniků z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V 

důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová hodnota  

výstupového indikátoru byla stanovena ve výši „2“ (počet nových podniků, 

které dostávají podporu). Tato změna byla komunitně projednána.

1 03 00 Soukromé investice 

odpovídající veřejné podpoře 

podniků (granty)

EUR výstupu 0 01.01.2017 9569,38 31.12.2023 NE 5 mil. Kč činí 95 %, zbytek spolufinancování ze soukromých zdrojů. Při přepočtu 

Kč na EUR MAS vychází z kurzu 27,50 Kč/EUR. Datum výchozí hodnoty je 1. 1. 

2017.

K datu 6.2.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření 

č. 2.4.2 Zavádění sociálních podniků z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V 

důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová hodnota  

výstupového indikátoru byla 9569,38 EUR (soukromé investice odpovídající 

veřejné podpoře podniků-granty). Tato změna byla komunitně projednána.

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v 

podporovaných podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné 

skupiny

FTE výstupu 0 01.01.2017 4 31.12.2023 NE Z celkového počtu všech nově vytvořených plných prac. úvazků bude 1/3 

připadat na úvazky pro znevýhodněné skupiny osob. Datum výchozí hodnoty je 

1. 1. 2017.

K datu 6.2.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření 

č. 2.4.2 Zavádění sociálních podniků z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V 

důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová hodnota 

výstupového indikátoru byla stanovena ve výši „4“ (zvýšení zaměstnanosti v 

podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny). Tato 

změna byla komunitně projednána.

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

O 2.4.2

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje



1 00 00 Počet podniků pobírajících 

podporu

podniky výstupu 0 01.01.2017 2 31.12.2023 0 Hodnota milníku je stanovena 0 z důvodu plánované výzvy na rok 2019. MAS 

plánuje podpořit vznik 2 nových sociálních podniků na základě konzultací s 

poskytovateli sociálních služeb, sebraných projektových záměrů z území. V 

první výzvě MAS plánuje, že průměrný náklad na 1. sociální podnik činí cca 3 

157 tis. Kč, čemuž odpovídá 7 vytvořených FTE  (plných přepočtených úvazků). 

Průměrný náklad na 2. sociální podnik činí cca 2 105 tis. Kč, čemuž odpovídá 5 

vytvořených FTE na 1 sociální podnik ve vdruhé výzvě MAS. Celkové způsobilé 

výdaje na toto opatření činí 5 263,16 tis. Kč - tj. podpora 5 mil. + 263,16,- Kč 

vlastní zdroje příjemce. Cena na jeden podnik se odvíjí od dokumentu 

"Indikátory pro aktivity MAS - verze leden 2016", přičemž průměrné náklady na 

vytvoření 1 FTE jsou cca 430 tis. Kč. Datum výchozí hodnoty je 1. 1. 2017.

K datu 6.2.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření 

č. 2.4.2 Zavádění sociálních podniků z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V 

důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová hodnota  

výstupového  indikátoru   byla stanovena ve výši „2“ (počet podniků 

pobírajících podopru). Tato změna byla komunitně projednána.

1 02 13 Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře

organizace výstupu 0 01.01.2017 2 31.12.2023 NE MI byl definován pro 2 nově vzniklé sociální podniky. Celková alokace je 4 500 

000,00 Kč podpora + plánované vlastní zdroje příjemce ve výši 794 120,00 Kč = 

celkové způsobilé výdaje 5 294 120,00 Kč.  Při kalkulaci nákladů (900 000,00 Kč 

z podpory + 158 824,00 Kč spolufinancování = 1 058 824,00 Kč na podpořeného 

účastníka projektu z cílové skupiny) byly zohledněny místní podmínky a 

nutnost vybudování vlastního know-how.

6 00 00 Celkový počet účastníků účastníci výstupu 0 01.01.2017 5 31.12.2023 NE Celková alokace je 4 500 000,00 Kč podpora + plánované vlastní zdroje 

příjemce ve výši 794 120,00 Kč = celkové způsobilé výdaje 5 294 120,00 Kč. 

Náklady jsou 900 000,00 Kč z podpory + 158 824,00 Kč spolufinancování = 1 058 

824,00 na podpořeného účastníka projektu z cílové skupiny tj. náklady na 

mzdové prostředky pro podpořené oosoby a další aktivity projektu. Při 

kalkulaci byly zohledněny místní podmínky a nutnost vybudování vlastního 

know-how.

6 26 00 Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti

osoby výsledku 0 01.01.2017 4 31.12.2023 NE 80% účastníků získá potvrzení o kvalifikaci.

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ

osoby výsledku 0 01.01.2017 3 31.12.2023 NE 60% účastníků bude po ukončení projektu zaměstnáno.

6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání/odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby výsledku 0 01.01.2017 4 31.12.2023 NE 80% účastníků po ukončení své účasti hledá zaměstnání, je v procesu 

vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřuje si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní.

6 29 00 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců 

po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ

osoby výsledku 0 01.01.2017 3 31.12.2023 NE 60% účastníků bude zaměstnáno.

1 02 11 Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře, které 

fungují i po ukončení podpory

organizace výsledku 0 01.09.2016 2 31.12.2023 NE V rámci výzvy budou podpořeny 2 nové sociální podniky.

9 10 10 Počet návštěv kulturních 

památek a paměťových 

institucí zpřístupněných za 

vstupné

návštěvy/r

ok

výsledku 26553793 31.12.2013 27500000 31.12.2023 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

SC 3.2 O 3.2.1

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

OPZ

PO 2 Sociální 

začleňování a boj s 

chudobou

2.3 Strategie 

komunitně vedeného 

místního rozvoje 

Operačního programu 

Zaměstnanost 2014-

2020

2.3.1 Zvýšit zapojení 

lokálních aktérů do 

řešení problémů 

nezaměstnanosti a 

sociálního 

začleňování ve 

venkovských 

oblastech

O 2.4.2

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje



9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu 

návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních 

památek a atrakcí

návštěvy/r

ok

výstupu 0 01.01.2017 2500 31.12.2023 NE Indikátor byl stanoven na základě kvalifikovaného odhadu ve spolupráci s 

vedením obce Římov  a místním informačním centrem. Hodnota vychází se 

statistik současné návštěvnosti.  Indikátor byl upraven v souladu s 

Programovým rámcem IROP s ohledem na zájem v území a jeho absorpční 

kapacitu. Hodnota indikátoru je 2500 a vychází z provedené analýzy území. 

Datum výchozí hodnoty je 1.1.2017.

9 05 01 Počet revitalizovaných 

památkových objektů

objekty výstupu 0 01.01.2017 1 31.12.2023 0 Na území MAS Pomalší je jediný relevantní příjemce pro toto opatření církev. V 

tomto případě se jedná o dvě památky zapsané na Indikativním seznamu 

národních kulturních památek. MAS plánuje  podpořit jednu památku s max. 

výší podpory 1 200 tis. Kč. Hodnota milníku je 0, protože v plánu je vyhlášení 

výzvy v roce 2022.  Indikátor byl upraven v souladu s Programovým rámcem 

IROP s ohledem na zájem v území a jeho absorpční kapacitu. Hodnota 

indikátoru je 1 a vychází ze seznamu zapsaných národních památek v území 

MAS. Průměrná cena jednotky indikátoru je 1.200.000 Kč. Datum výchozí 

hodnoty je 1.1.2017.

SC 4.1 O 4.1.1 PRV 6 6B 19.3.1 9 25 01 Celkové veřejné výdaje EUR výstupu 0 01.09.2016 31167 31.12.2023 0 Alokace stanovena MZE na základě kurzu 27,048.

5 00 30 Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací 

systém

% výsledku 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

5 00 01 Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení

osoby výstupu 0 01.01.2017 295 31.12.2023 NE Vzhledem k potřebám území a projektovým záměrů SR MAP je počítáno s 

podporou  3 zařízení, 1 MŠ na stavební úpravy a bezbariérovost - celková 

kapacita 250 dětí a 1 odborné učebny u 2 ZŠ (max. okamžitá kapacita učebny je 

20 a 25). Jedná se se o max. možný počet dětí/žáků v jednom okamžiku. Datum 

výchozí hodnoty je 1.1.2017.

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných 

v předškolním zařízení

% výsledku 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

5 01 20 Počet osob využívající zařízení 

péče o děti do 3 let

osoba výstupu 0 01.02.2020 5 31.12.2023 0 Vzhledem k potřebám v území je uvažováno o podpoře 1 MŠ v regionu, která 

bude zajišťovat péči o děti do 3 let.

K 6.2.2020 došlo k přidání tohoto indikátoru "Počet osob využívající zařízení 

péče o děti do 3 let" z důvodu změny zjištěných potřeb v lokalitě. S ohedem na 

vývoj pracovního trhu se objevila vyšší potřeba nabídnout péči i o děti mladší 3 

let v MŠ v místech, kde není dostupná Dětská skupina, ani jiná alternativa. 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě konzultací se 

vzdělávacími subjekty v území. Maximální okamžitá kapacita je stanovena na 5.

5 00 00 Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení

zařízení výstupu 0 01.01.2017 3 31.12.2023 0 Vzhledem k potřebám území a projektovým záměrů SR MAP je uvažováno s 

podporou 3 zařízení a to 1x MŠ a 2x ZŠ. V rámci rozsahu stavebních úprav, 

projektové dokumentace a cen v místě a čase obvyklých jsou průměrné 

náklady na jednotku indikátoru stanoveny na cca 1,8 mil. Kč. Hodnota milníku 

je 0, z důvodu, že MAS plánuje výzvy od roku 2018. Datum výchozí hodnoty je 

1.1.2017.

5 00 30 Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací 

systém

% výsledku 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

5 00 01 Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení

osoby výstupu 0 01.01.2017 630 31.12.2023 NE Vzhledem k potřebám území a projektovým záměrů SR MAP je počítáno s 

podporou 1  zařízení, 1 SŠ na stavební úpravy a bezbariérovost - celková 

kapacita 630 žáků. Jedná se se o max. možný počet dětí/žáků v jednom 

okamžiku. Datum výchozí hodnoty je 1.1.2017.

5 00 00 Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení

zařízení výstupu 0 01.01.2017 1 31.12.2023 0 Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě konzultací se 

vzdělávacími subjekty v území. Průměrná cena za jednotku indikátoru byla 

stanovena 4 000 tis Kč, na základě cen v místě a čase obvyklých, projektové 

dokumentace a rozsahu prací. Hodnota milníku je 0, protože MAS plánuje 

výzvy po roce 2018. Datum výchozí hodnoty je 1.1.2017.

5 00 30 Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací 

systém

% výsledku 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

SC 4.2 O 4.2.1

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje

O 4.2.3

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

O 4.2.2

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

SC 3.2 O 3.2.1

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje



5 00 01 Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení

osoby výstupu 0 01.01.2017 30 31.12.2023 NE Kapacita byla odvozena dle stavu přípravy projektů, místním šetřením a 

zjištěním ze Strategických rámců MAP pro ORP Kaplice, ORP Č.Budějovice a 

ORP Č.Krumlov. Jedná se o maximální počet podpořených uživatelů (tj. dětí, 

žáků) v jednom okamžiku. Předpoklad: podpořena budou 2 x zařízení 

zájmového a neformálního vzdělávání mládeže, dohromady 30 osob (každé 

zařízení po 15 osobách). Datum výchozí hodnoty je 1.1.2017.

5 00 00 Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení

zařízení výstupu 0 01.01.2017 2 31.12.2023 0 Jedná se o vybavení 2 zařízení zájmového a neformálního vzdělávání dle SR 

MAP. Průměrně náklady na jednotku indikátoru jsou stanoveny na 400 000,- 

Kč, na základě projektové dokumentace a cen v místě a čase obvyklých. 

Hodnota milníku je 0, protože MAS plánuje výzvy v druhé polovině 

programového období (2018). Datum výchozí hodnoty je 1.1.2017.

4.1 Posílení 

komunitně vedeného 

místního rozvoje za 

účelem zvýšení 

kvality života ve 

venkovských 

oblastech a aktivizace 

místního potenciálu

SC 4.2

O 4.2.3

IROP
4 Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD)

9d Provádění investic 

v rámci komunitně 

vedených strategií 

místního rozvoje


