Příloha 2

Indikátory pro fiche a programové rámce
Na úrovni opatření strategie, případně fiche (PRV) je vždy nastaven alespoň jeden indikátor výstupu a alespoň jeden indikátor výsledku pro jeden specifický cíl programu. Indikátory mají stanovenu hodnotu
výchozí a cílovou, u vybraných indikátorů, kde to bylo stanoveno ŘO jsou nastaveny také milníky k 31.12.2018.

Za celé období 2016 - 2023
Identifikace indikátorů

IDENTIFIKACE programu

Specifický cíl
CLLD

Opatření
CLLD

Program

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

Investiční priorita
OP/Prioritní oblast

Specifický cíl
OP/operace PRV

2.1.

F1

PRV

19.2.

6B

2.1.

F2

F3

PRV

PRV

19.2.

19.2.

6B

6B

Měrná jednotka

Typ indikátoru
(výstup/výsledek)

Výchozí
hodnota

Datum výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum
cílové
hodnoty

Milník
31.12.2018 (Jeli ŘO
vyžadován)

Počet podpořených
podniků/příjemců

Podniky/příjemci

výstupu

0

01.03.2016

4

31.12.2023

2

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(LEADER)

pracovní místa

výsledku

0

01.03.2016

0

31.12.2023

0

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

Podniky/příjemci

výstupu

0

01.03.2016

5

31.12.2023

2

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(LEADER)

pracovní místa

výsledku

0

01.03.2016

0

31.12.2023

0

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

Podniky/příjemci

výstupu

0

01.03.2016

10

31.12.2023

5

Kód
NČI2014+

Název Indikátoru

93701

19.2.1.

5.1.

2.1.

Hodnoty indikátorů

19.2.1.

19.2.1.

Odůvodnění,
jakým způsobem
byly hodnoty
stanoveny
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
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3.1.

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(LEADER)

pracovní místa

výsledku

0

01.03.2016

1

31.12.2023

0

3.1.

92702

Počet podpořených
operací (akcí)

operace (akci)

výstupu

0

01.03.2016

6

31.12.2023

3

93001

Celková plocha (ha)

ha

výstupu

0

01.03.2016

0,2

31.12.2023

0,1

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

Podniky/příjemci

výstupu

0

01.03.2016

5

31.12.2023

2

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(LEADER)

pracovní místa

výsledku

0

01.03.2016

0

31.12.2023

0

92501

Celkové veřejné výdaje

EUR

výstupu

0

01.03.2016

14 936,4

31.12.2023

0

F4

PRV

19.2.

6B

19.2.1.

5.1.

5.1.

F5

PRV

19.2.

6B

19.2.1.

3.1.

4.2.

F6

PRV

19.3.

6B

19.3.1.

Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Zjišťování a
analýza potřeb
území na základě
dotazníkových
šetření a dalších
průzkumů,
zohlednění
disponibilní
alokace ESI
administrovaných
přes MAS.
Indikátor byl
stanoven na
základě stanovení
alokace na
operaci 19.3.1
Příprava a
provádění činností
spolupráce místní
akční skupiny
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MAS přebrala hodnoty z Programového
dokumentu IROP

2.1.

2.1.2.

IROP

4

9d

1 04 11

Míra nezaměstnanosti osob
s nejnižším vzděláním

%

výsledku

0

31.12.2012

0

31.12.2023

-

1 01 05

Počet nových podniků,
které dostávají podporu

podniky

výstupu

0

01.03.2016

0

31.12.2023

-

Počet podniků pobírajících
podporu

podniky

4.1.

1 00 00

1 01 02

Počet podniků pobírajících
granty

podniky

výstupu

výstupu

0

0

01.03.2016

01.03.2016

0

0

31.12.2023

31.12.2023

0

-

„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 2.1.2. nazvaného „Podpora
zaměstnanosti, malého a středního
podnikání“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 28,5 %. Tato změna
byla komunitně projednána“.
Hodnota indikátoru byla odvozena od
poptávky po sociálních podnicích v
regionu. Průměrná cena byla určena na
základě vlastního šetření v území MAS.
V území se počítá se vznikem jednoho
zcela nového sociálního podniku, který
bude náročný na vybavení a investice,
proto byla průměrná cena jednoho
sociálního podniku, v rámci vlastního
šetření, určena na 1 mil. Kč.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 2.1.2. nazvaného „Podpora
zaměstnanosti, malého a středního
podnikání“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 1 podnik. Tato
změna byla komunitně projednána“.
Hodnota indikátoru byla odvozena od
poptávky po sociálních podnicích v
regionu. Průměrná cena byla určena na
základě vlastního šetření v území MAS.
V území se počítá se vznikem jednoho
zcela nového sociálního podniku, který
bude náročný na vybavení a investice,
proto byla průměrná cena jednoho
sociálního podniku, v rámci vlastního
šetření, určena na 1 mil. Kč. Dle
současné situace připravenosti projektů
v území na aktivity týkající se
sociálního podnikání je hodnota
indikátoru stanovena na: 1x nový
sociální podnik.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 2.1.2. nazvaného „Podpora
zaměstnanosti, malého a středního
podnikání“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 1 podnik. Tato
změna byla komunitně projednána“.
Hodnota indikátoru byla odvozena od
poptávky po sociálních podnicích v
regionu. Průměrná cena byla určena na
základě vlastního šetření v území MAS.
V území se počítá se vznikem jednoho
zcela nového sociálního podniku, který
bude náročný na vybavení a investice,
proto byla průměrná cena jednoho
sociálního podniku, v rámci vlastního
šetření, určena na 1 mil. Kč. Hodnota
vyjadřuje podporu: 1x nový sociální
podnik.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 2.1.2. nazvaného „Podpora
zaměstnanosti, malého a středního
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1 03 00

1 04 00

1 04 03

Soukromé investice
odpovídající veřejné
podpoře podniků (granty)

Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných podnicích

Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných podnicích
se zaměřením na
znevýhodněné skupiny

EUR

FTE

FTE

výstupu

výstupu

výstupu

0

0

0

01.03.2016

01.03.2016

01.03.2016

0

0

0

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

-

-

-

podnikání“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši1 podnik. Tato změna
byla komunitně projednána“.
Vypočet a hodnota indikátoru byla
stanovena z celkových plánovaných
výdajů na sociální podniky v území. Ve
vypočtu byl použit kurz 27,50 Kč/EUR.
V programovém rámci v opatření pro
sociální podnikání je alokováno celkem
1 000 000 Kč. K tomu je nutno připočíst
5 % spolufinancování ze soukromých
zdrojů tzn. 52631 Kč. Celkem tedy
52631/27,50 = 1914. Hodnota
indikátoru je zaokrouhlena na celé
číslo.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 2.1.2. nazvaného „Podpora
zaměstnanosti, malého a středního
podnikání“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 1914 EUR. Tato
změna byla komunitně projednána“.
Indikátor stanovuje počet nově
vytvořených pracovních míst,
přepočtený na plné úvazky. Alokace na
opatření je stanovena na 1 mil. Kč a v
území se předpokládá s vytvořením 1
nového sociálního podniku. Vznik
nového soc. podniku bude náročné na
vybavení a investice, proto byla
průměrná cena jednoho sociálního
podniku určena na 1 mil. Kč. Orientační
průměrná cena na jedno pracovní
místo je 400 000 Kč/FTE. Hodnota
indikátoru byla na základě této ceny
stanovena na 2,5 (1 000 000 Kč/400
000 Kč = 2,5 FTE)
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 2.1.2. nazvaného „Podpora
zaměstnanosti, malého a středního
podnikání“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 2,5 FTE. Tato změna
byla komunitně projednána“.
Hodnota indikátoru je navázána na 1
nový vytvořený sociální podnik a na
celkový počet nově vytvořených
pracovních míst v tomto podniku.
Výpočet indikátoru je proveden na
základě specifických kritérií PD IROP,
podle kterých musí každý́ sociální
podnik vytvářet 30 % FTE z nově
vytvořených FTE, pracovní místa, která
jsou určena pro zaměstnance ze
znevýhodněných (cílových) skupin.
Předpokladem je vytvoření celkem 2,5
FTE, 30 % zaměstnanců z cílových
skupin tak činí 0,75 FTE.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 2.1.2. nazvaného „Podpora
zaměstnanosti, malého a středního
podnikání“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 0,75 FTE. Tato
změna byla komunitně projednána“.
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2.1.

4.1.

2.1.1.

4.1.1.

IROP

IROP

4

4

9d

9d

5 00 01

Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

Počet

Výstupu

0

31.12.2013

105

31.12.2023

-

5 00 00

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

zařízení

výstupu

0

01.03.2016

7

31.12.2023

2

5 00 30

Podíl osob předčasně
opouštějících vzdělávací
systém

%

výsledku

5,4

31.12.2013

5,0

31.12.2023

-

4.1.

4.1.

7 62 00

Délka rekonstruovaných
cyklostezek a cyklotras

km

výstupu

0

01.03.2016

0

31.12.2023

-

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě
potřeb území a možnosti alokace.
Stanovení hodnoty indikátoru navazuje
na indikátor č. 5 00 00. Indikátor č.
50001. Vyjadřuje počet uživatelů, kteří
mohou využít nově vybudovaná nebo
inovovaná vzdělávací zařízení, což
představuje nové nebo renovované
budovy nebo nové vybavení,
dodávané projektem. V případě ZŠ je
počítáno s 15 žáky na jednu učebnu v
jedné ZŠ, v případě projektů
zaměřených na neformální vzdělávání
mládeže je počítáno s kapacitou 15
žáků/učebna.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě potenciálu území a zjištěných
projektových záměrů vzdělávacích
zařízení – základních škol a
vzdělávacích institucí či neziskových
organizací zaměřených na neformální
vzdělávání mládeže.
V území se nachází 6 ZŠ, z toho 1
škola nabízí pouze 1. stupeň
základního vzdělání, 5 škol nabízí oba
dva stupně základního vzdělávání.
Cena jedné realizace podpořených ZŠ
byla nastavena na cca. 433 000 Kč a
vychází ze zjištěných potřeb území a z
výše přidělené alokace.
Realizace projektových záměrů
zaměřených na neformální vzdělávání
dětí a mládeže: hodnota indikátoru byla
stanovena na základě potenciálu území
a zjištěných projektových záměrů
vzdělávacích institucí či neziskových
organizací zaměřených na neformální
vzdělávání mládeže. V území se
nachází málo subjektů s dostatečným
potenciálem pro realizaci záměru. MAS
předpokládá realizaci 1 projektového
záměru zaměřeného na neformální
vzdělávání mládeže. Vzhledem ke
zjištěné absorpční kapacitě budou
projekty zaměřené na neformální
vzdělávání mládeže realizovány až po
roce 2018. Cena jedné realizace byla
nastavena na cca. 400 000 Kč a
vychází ze zjištěných potřeb území a z
výše přidělené alokace.
MAS přebrala hodnoty z Programového
dokumentu IROP
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území MAS,
kdy byla zjišťována potřebnost projektů,
absorpční kapacita území a
připravenost k realizaci. Na základě
tohoto šetření byla hodnota indikátoru
stanovena na 0,5 km rekonstruované
cyklostezky vč. značení. Průměrná
cena za 1 km rekonstrukce je stanoven
na 4 mil. Kč. Tato cena byla stanovena
na základě porovnání cen v
realizovaných a tematicky a rozsahem
totožných projektů.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
aktivity nazvané „Cyklodoprava“ z PR
IROP z důvodu nezájmu v území. V
důsledku toho byly hodnoty vynulovány
s tím, že původní cílová hodnota
indikátoru byla stanovena ve výši 0,5
km. Tato změna byla komunitně
projednána“.
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7 64 01

Počet parkovacích míst pro
jízdní kola

parkovací místa

výstupu

0

01.03.2016

0

31.12.2023

-

7 50 01

Počet realizací vedoucích
ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě

realizace

výstupu

0

01.03.2016

5

31.12.2023

-

7 51 20

Podíl veřejné osobní
dopravy na celkových
výkonech v osobní dopravě

%

Výsledek

30

31.12.2017

35

31.12.2023

-

Hodnota indikátoru vychází z šetření
potřeb v území a z požadavků obcí na
aktivity podporující cyklodopravu v
území. Předmětem realizace budou
parkovací místa pro kola v podobě
stojanů především ve vazbě
cyklodopravu a zastávky v území. Cena
jedné realizace byla stanovena dle
orientačních průměrných nákladů na
jednotku indikátoru a odpovídá hodnotě
5000 Kč.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
aktivity nazvané „Cyklodoprava“ z PR
IROP z důvodu nezájmu v území. V
důsledku toho byly hodnoty vynulovány
s tím, že původní cílová hodnota
indikátoru byla stanovena ve výši 45
parkovacích míst. Tato změna byla
komunitně projednána“.
Hodnota indikátoru vychází z šetření
potřeb území. Předmětem realizace
budou komunikací pro pěší včetně
jejich bezbariérových úprav a
komunikace pro bezmotorovou a
cyklodopravu dopravu. Cena jedné
realizace byla stanovena na cca. 795
tis. Kč. Tato cena byla stanovena na
základě porovnání cen v realizovaných
a tematicky a rozsahem totožných
projektech a s ohledem na potřeby obcí
z provedené z analýzy potenciálu
území.
MAS převzala hodnoty z
Programového dokumentu IROP
MAS přebrala hodnoty z Programového
dokumentu IROP.

4.1.

4.1.3.

IROP

4

9d

4.1.

7 63 10

Podíl cyklistiky na
přepravních výkonech

%

výsledek

0

31.12.2011

0

31.12.2023

-

7 61 00

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

km

výstupu

0

01.03.2016

0

31.12.2023

-

6 75 10

Kapacita služeb a sociální
práce

klienti

výsledku

0

01.03.2016

0

31.12.2023

-

„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
aktivity nazvané „Cyklodoprava“ z PR
IROP z důvodu nezájmu v území. V
důsledku toho byly hodnoty vynulovány
s tím, že původní cílová hodnota
indikátoru byla stanovena ve výši 10 %.
Tato změna byla komunitně
projednána“.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě vlastního šetření v území MAS,
kdy byla zjišťována potřebnost projektů,
absorpční kapacita území a
připravenost k realizaci. Na základě
tohoto šetření byla hodnota indikátoru
stanovena na 1 km cyklostezky.
Průměrná cena za 1 km cyklostezky je
stanoven na 5 mil. Kč. Tato cena byla
stanovena na základě porovnání cen v
realizovaných a tematicky a rozsahem
totožných projektů.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
aktivity nazvané „Cyklodoprava“ z PR
IROP z důvodu nezájmu v území. V
důsledku toho byly hodnoty vynulovány
s tím, že původní cílová hodnota
indikátoru byla stanovena ve výši 1 km.
Tato změna byla komunitně
projednána“.
Výchozí hodnota indikátoru vychází z
vlastního šetření MAS v regionu. V
území MAS se v současnosti
nenachází žádné zařízení, které
poskytuje službu podporující
sociální začleňování nebo intervenci
sociální práce. V současné době tedy
žádné zařízení neposkytuje sociální
službu (současná kapacita zařízení =

Příloha 2
0). Cílová hodnota vychází z
předpokladu, že podpořená zařízení
komunitního charakteru budou mít
každé kapacitu 20 osob/zařízení (MAS
plánuje podpořit 2 zařízení komunitního
charakteru, tzn., 40 klientů). Po
realizaci projektů bude každé
podpořené zařízení poskytovat sociální
služby pro okamžitou kapacitu: 20
klientů. Celkem tedy bude nově
vytvořená kapacita pro 40 klientů ve
dvou zařízeních (komunitních
centrech).
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Počet podpořených zázemí
pro služby a sociální práci

Počet

výstupu

0

01.03.2016

0

31.12.2023

-

„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 4.1.3. nazvaného
„Zkvalitnění života na venkově a rozvoj
občanské společnosti (veřejná
vybavenost)“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 40 klientů. Tato
změna byla komunitně projednána“.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě analýzy a průzkumu stávajících
sociálních služeb v území a na základě
informací jednotlivých institucí
poskytujících sociální služby. Cílová
hodnota byla stanovena na 2
podpořené zázemí typu komunitního
centra. MAS plánuje podpořit 2
zařízení typu komunitního centra,
každé s kapacitou 20 osob (podpora
cca 25.000,- Kč/klient). Tato zařízení –
komunitní centra nebudou
poskytovat sociální služby dle
zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách, budou se soustředit na
služby typu poradenství pro osoby z
cílových skupin.
„K datu 30. 4. 2020 došlo ke zrušení
tohoto indikátoru z důvodu odebrání
opatření č. 4.1.3. nazvaného
„Zkvalitnění života na venkově a rozvoj
občanské společnosti (veřejná
vybavenost)“ z PR IROP z důvodu
nezájmu v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní
cílová hodnota indikátoru byla
stanovena ve výši 2. Tato změna byla
komunitně projednána“.

