
Dodatek č.1 k SCCLD STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA OBDOBÍ  2015 - 2023 

 

Specifický cíl strategie Spolkové a zájmové skupiny 

Název opatření 2.1 Podpora komunitního života 

Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1 

Popis opatření 

Cílem opatření je vytvoření podmínek pro komunitní 

život, pro stávající i nové organizace, ale pouze těch, 

které umožňují sociální začleňování (sportovních, 

společenských, kulturních, zájmových). V komunitních 

centrech je vykonávána sociální práce. 

Typy projektů - budování a rekonstrukce komunitních center 

Příjemci podpory 
MAS bude akceptovat příjemce definované specifickým 

cílem IROP. 

Minimální a maximální výše MAS stanoví limity až v konkrétní výzvě. 

Principy preferenčních 

kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní 

výzvě MAS 

Výsledky 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 



Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro 

služby a sociální práci 

 

 

Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

 

Specifický 

cíl 

SCLLD 

Opatření 

SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 

osa / 

Priorita 

Unie 

Investiční 

priorita / 

Prioritní 

oblast 

Specifický 

cíl 

OP/operace 

PRV 

Kód 

NČI2014+ 
Název indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Typ 

Indikátoru 

(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 

hodnota 

Datum 

výchozí 

hodnoty 

Cílová 

hodnota 

Datum 

cílové 

hodnoty 

Milník 

31. 12. 

2018 

2 2.1  IROP 4 9d 4.1 

55401 

Počet podpořených 

zázemí pro služby 

a sociální práci   

zařízení výstup 0 2014 2 2023 - 

Na území se zvažuje zřízení 2 kom. center, kde 

bude vykonávána sociální práce sociálními 

pracovníky, podpořenými z OPZam, indikátor 

60000 v OPZam). Tímto chceme vyjádřit, že za 

celkovou částku 7 088 420 Kč budou vybudována 

2 komunitní centra, kde rozsah soc. práce bude 

takový, že splňuje náklady stanovené na jednotku 

indikátoru. 

67510 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
klienti výsledek 0 2014 20 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

pravděpodobných realizací a hodnot indikátorů 

60000 opatření 2. 1 OPZ a 55402 IROP. 

5 5.3 IROP 4 9d 4.1 

57520 

Počet 

exponovaných 

území 

s nedostatečnou 

připraveností 

složek IZS 

území výsledek 108 2014 48 2023 - 
Hodnota převzata z Programového dokumentu 

IROP. 

57001 

Počet nové 

techniky a věcných 

prostředků složek 

IZS 

sety výstup 0 2014 1 2023 - 

Hodnota indikátoru vychází z normativu HZS ČR 

a zjištěné finanční částky pro pořízení dopravního 

automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování 

obyvatel obcí. 



6 6.1  IROP 4 9d 4.1 

50001 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 2014 10 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu potenciálních žadatelů a porovnání 

s obdobnými projekty. 

50000 

Počet podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

zařízení výstup 0 2014 1 2023 1 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, 

alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrná 

cena byla stanovena na základě srovnání cen 

obdobných projektů a činí 950 tis. Kč na jednotku. 

50030 

Podíl osob 

předčasně 

opouštějící 

vzdělávací systém 

procento výsledek 5,4 2013 5 2023  - 
Hodnota převzata z Programového dokumentu 

IROP. 

12 12.1 IROP 4 9d 4.1 

50000 

Počet podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

zařízení výstup 0 2014 1 2023 1 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, 

alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrná 

cena byla stanovena na základě srovnání cen 

obdobných projektů a činí 1 060 tis Kč na 

jednotku. 

50001 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 2014 20 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu potenciálních žadatelů a porovnání 

s obdobnými projekty. 

50030 

Podíl osob 

předčasně 

opouštějící 

vzdělávací systém 

procento výsledek 5,4 2013 5 2023  - 
Hodnota převzata z Programového dokumentu 

IROP. 

13 13.1 IROP 4 9d 4.1 

55401 

Počet podpořených 

zázemí pro služby 

a sociální práci 

zázemí výstup 0 2014 1 2023  - 

Uvažuje se o jednom zázemí poskytující sociální 

službu dle zákona 108/2006 Sb. a to o sociálně 

terapeutickou dílnu, jejíž okamžitá kapacita bude 

5 klientů. Z terénního šetření bylo zjištěno, že 

náklady na toto zařízení nepřesáhnou 650 tis. Kč. 

Částka byla upravena dle alokace, kterou má MAS 

k dispozici.  

55402 

Počet 

poskytovaných 

druhů sociálních 

služeb 

služby výstup 0 2014 1 2023 - 

Cílová hodnota byla stanovena na základě 

průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, 

alokovanou částku a druhy služeb možných 

projektů. Při stanovení indikátoru se uvažovalo o 

službu sociálně terapeutická dílna. 

67510 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
klienti výsledek 0 2014 5 2023 - 

Uvažuje se o jednom zázemí poskytující sociální 

službu dle zákona 108/2006 Sb. a to o sociálně 

terapeutickou dílnu, jejíž okamžitá kapacita bude 

5 klientů. 

29 29.1 IROP 4 9d 4.1 

50000 

Počet podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

zařízení výstup 0 2014 1 2023 1 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, 

alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrná 

ceny v území byla stanovena na 3 700 tis Kč. 

50001 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

osoby výstup 0 2014 20 2023 - 

Vazba na indikátory 50000. V území se uvažuje o 

zřízení jednoho zařízení pro předškolní děti typu 

dětské skupiny. Zjišťováním v terénu a s ohledem 

na kapacitu obdobných zařízení byla stanovena i 



zařízení hodnota tohoto indikátoru. 

50120 

Počet osob 

využívajících 

zařízení péče o děti 

do 3 let 

osoby výsledek 0 2014 10 2023  - 

Vazba na indikátory 50000 a 50001. Na základě 

zjišťování území ohledně zájmu o umisťování dětí 

do 3 let v předškolních zařízeních byla stanovena 

hodnota tohoto indikátoru. 

50020 

Podíl tříletých dětí 

umístěných v 

předškolním 

zařízení 

procento výsledek 77,3 2013 90,5 2023  - 
Hodnota převzata z Programového dokumentu 

IROP. 

30 30.1 IROP 4 9d 4.1 

10000 

Počet podniků 

pobírajících 

podporu 

podniky výstup 0 2014 1 2023 1 

Vazba na 10105. Cílová hodnota byla stanovena 

na základě průzkumu území, s ohledem na 

absorpční kapacitu a alokovanou částku. Finanční 

náročnost a z ní odvozený počet podniků, které 

bude možno podpořit, byla konzultována 

s potencionálními žadateli. 

10102 
Počet podniků 

pobírajících granty 
podniky výstup 0 2014 1 2023 - 

Vazba na 10105. Cílová hodnota byla stanovena 

na základě průzkumu území, s ohledem na 

absorpční kapacitu a alokovanou částku. Finanční 

náročnost a z ní odvozený počet podniků, které 

bude možno podpořit, byla konzultována 

s potencionálními žadateli. 

10400 

Zvýšení 

zaměstnanosti 

v podporovaných 

podnicích 

FTE výstup 0 2014 2,65 2023 - 

Cílová hodnota indikátoru byla získána přepočtem 

alokované částky na toto opatření dle JCI (tj. 

1 052 tis Kč/400 tis Kč). Předpokládané 1 FTE 

(jednoho plného pracovního úvazku) bude 400 tis 

Kč. Průměrná cena za jednotku indikátoru činí 400 

tis. Kč – průměrné náklady na vytvoření jednoho 

plného pracovního úvazku (FTE). 

10105 

Počet nových 

podniků, které 

dostávají podporu 

podniky výstup 0 2014 1 2023 - 

Stanoveno na základě průzkumu území a 

dotazování potenciálních žadatelů. 

Kvalifikovaným odhadem a vazbou na indikátor 

OPZam, opatření 30.1, indikátor 60000 (3 FTE) 

byly pro dané území stanoveny náklady na 

vytvoření soc. podniku ve výši cca 1 060 tis. Kč  

10300 

Soukromé 

investice 

odpovídající 

veřejné podpoře 

podniků (granty) 

EUR výstup 0 2014 1 913,87  2023 - 

Hodnota indikátoru byla získána přepočtem 

soukromých investic na indikátor dle kurzu 27,5 

Kč/EUR. 

10403 

Zvýšení 

zaměstnanosti 

v podporovaných 

podnicích se 

zaměřením na 

znevýhodněné 

skupiny 

FTE výstup 0 2014 0,90 2023 - 

Hodnota indikátoru je 1/3  z hodnoty indikátoru 

10400. Průměrná cena za jednotku indikátoru činí 

400 tis. Kč – průměrné náklady na vytvoření 

jednoho plného pracovního úvazku (FTE). 

10411 

Míra 

nezaměstnanosti 

osob s nejnižším 

vzděláním 

procento výsledek 28,5 2012 22 2023  - 
Hodnota převzata z Programového dokumentu 

IROP. 



35 

35.3 IROP 4 9d 4.1 

76100 

Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek a 

cyklotras 

kilometr výstup 0 2014 
1,05 

2023  - 

Cílová hodnota byla stanovena na základě 

průzkumu území, s ohledem na absorpční kapacitu 

a alokovanou částku. Jedná se o 1 km cyklotrasy. 

Průměrná cena za jednotku indikátoru byla 

převzata z orientačních cen doporučených MAS 

IROP a činí 0,4 mil Kč na 1 km cyklotrasy. 

76310 

Podíl cyklistiky na 

přepravních 

výkonech 

procento výsledek 7 2011 10 2023  - 
Hodnota převzata z Programového dokumentu 

IROP. 

35.4  IROP 4 9d 4.1 

75001 

Počet realizací 

vedoucích ke 

zvýšení 

bezpečnosti v 

dopravě 

realizace výstup 0 2014 1 2023  - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu potenciálních žadatelů a porovnání 

s obdobnými projekty. 

75120 

Podíl veřejné 

osobní dopravy na 

celkových 

výkonech v osobní 

dopravě 

procento výsledek 30 2011 35 2023  - 
Hodnota převzata z Programového dokumentu 

IROP 

1 1.4 PRV 6 6B 19.3.1 92501 
Celkové veřejné 

výdaje 
EU výstup 0 2014 13884,00 2023 0  

5 5.4 PRV 6 6B 19.2.1 
93701 

Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 1  2023 0 

 

93001 Celková plocha ha výstup 0 2014 0,1 2023 0 
 

18 18.1 PRV 6 6B 19.2.1 

93102 

Počet podpořených 

kooperačních 

činností 

činnost výstup 0 2014 1 2023 1 
 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 2 2023 0 

 

19 

19.1 PRV 6 6B 19.2.1 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 2 2023 1 

 

94302 
Celková délka 

lesních cest 
km výsledek 0 2014 1 2023 0,5 

 

19.2 PRV 6 6B 19.2.1 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 2 2023 1 

 

94800 

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených 

projektů 

(LEADER) 

pracovní 

místa 
výsledek 0 2014 1 2023 0 

 



19.3 PRV 6 6B 19.2.1 

92702 
Počet podpořených 

operací 
operace výstup 0 2014 1 2023 0 

 

93001 Celková plocha ha výstup 0 2014 1 2023 0 
 

20 

20.1 PRV 6 6B 19.2.1 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 8 2023 4 

 

94800 

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených 

projektů 

(LEADER) 

pracovní 

místa 
výsledek 0 2014 2 2023 1 

 

20.2  PRV 6 6B 19.2.1 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 5 2023 2 

 

94800 

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených 

projektů 

(LEADER) 

pracovní 

místa 
výsledek 0 2014 1 2023 0 

 

20.3  PRV 6 6B 19.2.1 93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 1 2023 0  

21 21.4 PRV 6 6B 19.2.1 

93102 

Počet podpořených 

kooperačních 

činností 

činnost výstup 0 2014 1 2023 0 
 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 2 2023 0 

 

24 24.1 PRV 6 6B 19.2.1 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 4 2023 2 

 

94800 

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených 

projektů 

(LEADER) 

pracovní 

místa 
výsledek 0 2014 1 2023 0 

 

43 43.1 PRV 6 6B 19.2.1 
93701 

Počet podpořených 

podniků/příjemců 
příjemce výstup 0 2014 1 2023 0 

 

94301 Celková délka cest km výsledek 0 2014 1 2023 0 
 

49 49.1 PRV 6 6B 19.2.1 
92702 

Počet podpořených 

operací 
operace výstup 0 2014 1 2023 0 

 

93001 Celková plocha ha výstup 0 2014 1 2023 0 
 

2 2.1 OPZ 2 3 2.3 60000 
Celkový počet 

účastníků 
účastníci výstup 0 2014 30 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na 

základě průzkumu území a adsorpční kapacitu a 

vzhledem k indikátoru 67001. Tento indikátor se 

váže pouze na práci podpořených sociálních 

pracovníků, kteří vykonávají sociální práci. 

Ostatní činnosti vykonávané v rámci KC nejsou 

pro tento indikátor uvažovány. Pro 2 KC se 



uvažují 2 soc. pracovníci na plný úvazek a mzda 

400 000,- Kč/pracovník/rok a délka projektů 3 

roky. Při využití koeficientu stanoveného ŘO 

81 000 Kč/účastník vychází hodnota indikátoru (2 

komunitní centra x 400 000Kč x 3 roky)/81 000 

Kč na 29, 62. 

67001 

Kapacita 

podpořených 

služeb 

místa výstup 0 2014 10 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, kde byla zjištěna potřeba 2 

komunitních center. V každém komunitním centru 

bude 1 sociální pracovník. Kapacita se odvíjí od 

možnosti skupinové sociální práce, vedené 

podpořenými pracovníky, která se dle zkušeností 

pracovníků získaných v terénu stanovila na 

hodnotě 5 

55102 
Počet podpořených 

komunitních center 
zařízení výstup 0 2014 2 2023 - 

Stanoveno na základě průzkumu terénu a 

s ohledem na absorpční kapacitu. 

67010 

Využívání 

podpořených 

služeb 

osoby výsledek 0 2014 100 2023 - 

U tohoto typu aktivity předpokládáme, že se jí 

budou účastnit i účastníci nedosahující bagatelní 

podpory a zejména účastníci anonymní. Indikátor 

byl stanoven vzhledem k předpokládanému 

charakteru sociální práce vykonávané 

podpořenými soc. pracovníky a vzhledem ke 

zkušeností s obdobnými aktivitami v regionu. 

Indikátor vyjadřuje předpokládaný počet občanů 

využívající služby ve dvou komunitních centrech 

vyjma těch s bagatelní podporou uvedené 

v indikátoru 60000. 

67310 

Bývalí účastníci 

projektů u nichž 

intervence formou 

sociální práce 

naplnila svůj účel 

osoby výsledek 0 2014 30 2023 - 

Vazba na indikátor 60000, předpokládá se, že 

každému účastníkovi sociální práce přinese 

benefit. 

13 13.1 OPZ 2 3 2.3 

67001 

Kapacita 

podpořených 

služeb 

místa výstup 0 2014 7 2023  - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území a zmapování stávajících soc. 

služeb, které jsou popsány v kapitole 2. 1. 12. 

Ačkoli nelze přesně určit konečné příjemce, při 

výpočtu indikátoru se řídíme 

nejpravděpodobnějšími příjemci a podpořenými 

službami, které zároveň používáme jako příklady 

modelové. Jedná se o sociálně terapeutickou dílnu 

s okamžitou kapacitou 5 lidí a odlehčovací službu 

s kapacitou 1 člověk, pro asistenci spojenou 

s umisťováním na pracovní trh s okamžitou 

kapacitou 1 člověk, pro zajištění provozu 

terapeutické dílny se počítá s jedním prac. 

úvazkem, pro zajištění odlehčovací služby 1,35 

úvazku. Na asistenci související s umisťováním 

klientů na pracovní trh se počítá s jedním 

úvazkem. Na jeden úvazek se počítá 400 000,- 

Kč/rok. 

60000 
Celkový počet 

účastníků 
účastníci výstup 0 2014 50 2023 - 

 Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území a s ohledem na adsorpční 

kapacitu a vzhledem k indikátoru 67001, dále dle 

koeficientu stanoveného ŘO 81 000,-/účastník. 

Předpokládáme, že vzhledem k charakteru služeb 



se bude jednat vždy o účastníky identifikovatelné 

a využívající podporu dosahující bagatelní úrovně, 

viz popis k 670001. Z tohoto důvodu nevolíme 

indikátor 67010. 

67315 

 

Bývalí účastníci 

projektu v oblasti 

sociálních služeb u 

nichž služba 

naplnila svůj účel 

 

osoby Výsledek 0 2014 
50 

 
2023 - 

Váže se na indikátor 60000, předpokládá se, že 

služba bude úspěšná (100%) 

 

67310 

Bývalí účastníci 

projektu v oblasti 

sociální práce  u 

nichž služba 

naplnila svůj účel 

 

osoby výsledek 0 2014 50 2023  
Indikátor je nadřazen indikátoru 67315, v tomto 

opatření kopíruje jeho hodnotu 

    
  

          

50130 

Počet osob 

pracujících v rámci 

flexibilních forem 

práce 

osoby výsledek 0 2014 4 2023 - 
Stanoveno na základě průzkumu území, absorpční 

kapacitu a indikátor 60000. 

62800 

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 výsledek 0 2014 2 2023 - 

Dle průzkumu území s ohledem na absorpční 

kapacitu a indikátor 60000. Hodnota vychází 

z počtu účastníků indikátoru 60000 a je provázána 

s indikátory 62900, 63200, 62700 a 63100 se 

zohledněním povinnosti vykazovat pouze osoby 

jednoznačně identifikované a skutečností, že se 

projekty budou zabývat i osobami 

znevýhodněnými se sníženou úspěšností nalezení 

zaměstnání do 4 týdnů i po úspěšném absolvování 

projektu.  

62700 

 

Účastníci 

zaměstnaní po 

ukončení své účasti 

včetně OSVČ 

 

osoby Výsledek 0 2014 
2 

 
2023 - 

Dle průzkumu území s ohledem na absorpční 

kapacitu a indikátor 60000. Hodnota vychází 

z počtu účastníků indikátoru 60000 a je provázána 

s indikátory 62900, 63200, 62800 a 63100 se 

zohledněním povinnosti vykazovat pouze osoby 

jednoznačně identifikované a skutečností, že se 

projekty budou zabývat i osobami 

znevýhodněnými se sníženou úspěšností nalezení 

zaměstnání do 4 týdnů i po úspěšném absolvování 

projektu.  

62600 

Účastníci, kteří 

získali kvalifikaci 

po ukončení své 

účasti 

osoby výsledek 0 2014 10 2023 - 

Dle průzkumu území s ohledem na absorpční 

kapacitu a indikátor 60000. Hodnota vychází 

z předpokladu, že ne všichni účastníci získají 

potvrzení kvalifikaci po ukončení účasti. Potvrzení 

bude uděleno na základě formálního prověření 

znalostí. 

62900 

Účastníci 

zaměstnáni 6 

měsíců po 

ukončení své 

účasti, včetně 

OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 4 2023 - 

Dle průzkumu území s ohledem na absorpční 

kapacitu a indikátor 60000. Hodnota vychází 

z počtu účastníků indikátoru 60000 a je provázána 

s indikátory 62800, 63200, 62700 a 63100 se 

zohledněním povinnosti vykazovat pouze osoby 

jednoznačně identifikované a skutečností, že se 



projekty budou zabývat i osobami 

znevýhodněnými se sníženou úspěšností nalezení 

zaměstnání i po úspěšném absolvování projektu. 

63200 

Znevýhodnění 

účastníci 

zaměstnáni 6 

měsíců po 

ukončení své 

účasti, včetně 

OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 2 2023 - 

Dle průzkumu území s ohledem na absorpční 

kapacitu a indikátor 60000. Hodnota vychází 

z počtu účastníků indikátoru 60000 a je provázána 

s indikátory 62800, 62900, 62700 a 63100 se 

zohledněním povinnosti vykazovat pouze osoby 

jednoznačně identifikované a skutečností, že se 

projekty budou zabývat i osobami 

znevýhodněnými se sníženou úspěšností nalezení 

zaměstnání i po úspěšném absolvování projektu. 

63100 

Účastníci ve věku 

nad 54 let 

zaměstnaní 6 

měsíců po 

ukončení své 

účasti, včetně 

OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 1 2023 - 

Dle průzkumu území s ohledem na absorpční 

kapacitu a indikátor 60000. Hodnota vychází 

z počtu účastníků indikátoru 60000 a je provázána 

s indikátory 62800, 63200, 62700 a 62900 se 

zohledněním povinnosti vykazovat pouze osoby 

jednoznačně identifikované a skutečností, že se 

projekty budou zabývat i osobami 

znevýhodněnými se sníženou úspěšností nalezení 

zaměstnání i po úspěšném absolvování projektu. 

29 29.1 OPZ   3 2.3. 

50001 

Kapacita 

podpořených 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 2014 20 2023  - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacit a indikátoru 

60000. Opatření předpokládá podporu jednoho 

zařízení předškolní péče formou dětských skupin 

zajištěných třemi pracovníky (mzda jednoho 

pracovníka je 397 000 Kč/rok) 

60000 
Celkový počet 

účastníků 
účastníci výstup 0 2014 45 2023  - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacity a koeficientu 

stanoveného ŘO 81000,- Kč/účastník. 

50110 

Počet osob 

využívajících 

zařízení péče po 

děti předškolního 

věku 

osoby výsledek 0 2014 45 2023  - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacity a indikátoru 

50001 a 60000 

50120 

 

Počet osob 

využívající zařízení 

péče o děti ve věku 

do 3 let 

osoby výsledek 0 2014 10 2023  - 
Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území. 

62600 

Účastníci, kteří 

získali kvalifikaci 

po ukončení své 

účasti 

osoby výsledek 0 2014 8 2023 - 

Hodnota stanovena na základě průzkumu území 

s ohledem na absorpční kapacitu a indikátor 

60000. Hodnota je provázána na indikátor 62700 a 

62800. 

62700 

Účastníci 

zaměstnaní po 

ukončení své účasti 

osoby výsledek 0 2014 12 2023 - 

Hodnota stanovena na základě průzkumu území 

s ohledem na absorpční kapacitu a indikátor 

60000. Hodnota je provázána na indikátor 62600 a 

62800. 

 

62800 

Znevýhodnění 

účastníci, kteří po 

ukončení své účasti 

hledají zaměstnání, 

jsou v procesu 

vzdělávání/odborné 

přípravy, rozšiřují 

osoby výsledek 0 2014 8 2023 - 

Hodnota stanovena na základě průzkumu území 

s ohledem na absorpční kapacitu a indikátor 

60000. Hodnota je provázána na indikátor 62700 a 

62600. 



si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a 

to i OSVČ 

30 30. 1 OPZ 2 3 2.3. 

10213 

Počet sociálních 

podniků vzniklých 

díky podpoře 

organizace výstup 0 2014 1 2023 - 
Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacity a alokace 

60000 
Celkový počet 

účastníků 
účastníci výstup 0 2014 3 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, indikátoru 10213. Průměrné 

celkové náklady na jeden prac.. úvazek jsou 

uvažovány ve výši 400 000 Kč/rok a zahrnují 

veškeré uznatelné náklady související 

s vytvořením pracovního místa. Vzhledem 

k zaměstnávání znevýhodněných účastníků se 

počítá s využitím sníženého pracovního úvazku. 

10211 

Počet sociálních 

podniků vzniklých 

díky podpoře, které 

fungují i po 

ukončení podpory. 

organizace výsledek 0 2014 1 2023 - 
Hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na 

indikátor 10213.  

62600 

Účastníci, kteří 

získali kvalifikaci 

po ukončení své 

účasti 

osoby výsledek 0 2014 3 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacity a indikátoru 

60000. 

62700 

Účastníci 

zaměstnaní po 

ukončení své účasti 

osoby výsledek 0 2014 2 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacity a indikátoru 

60000. Hodnota je provázána s hodnotami 

indikátoru 62600, 62800 a 62900. 

62800 

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 výsledek 0 2014 3 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacity a indikátoru 

60000. Hodnota je provázána s hodnotami 

indikátoru 62600, 62700 a 62900. 

62900 

Účastníci 

zaměstnaní 6 

měsíců po 

ukončení své účasti 

včetně OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 2 2023 - 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 

průzkumu území, absorpční kapacity a indikátoru 

60000. Hodnota je provázána s hodnotami 

indikátoru 62600, 62800 a 62700. 

50 50.1 OPŽP 4 1 4.3 

45415 

Počet lokalit, kde 

byly posíleny eko 

systémové funkce 

krajiny 

lokalita výsledek 0 2014 2 2023  - 
 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány 

s cílem zlepšit 

jejich stav 

zachování 

ha výstup 0 2014 4 2023   
 



 


