Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD
Pozn.: Tabulka se zpracovává souhrnně za celé období.

IROP

4

9 d)

50000

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

50001

Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

50020

50030

Milník 31.12.2018
(je-li ŘO vyžadován)

Datum cílové
hodnoty

Cílová hodnota

Datum výchozí
hodnoty

Měrná
jednotka

Výchozí hodnota

Název indikátoru

Hodnoty indikátorů

Typ indikátoru
(výstup/výsledek)

Kód NČI2014+

Identifikace indikátorů

Specifický cíl
OP/Operace PRV

Investiční priorita
OP/Prioritní oblast

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Opatře
ní
SCLLD

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání

1.1. Silná místní soudržnost a sounáležitost

Specifi
cký cíl
SCLLD

Program

Identifikace programu

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty
stanoveny

Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Hodnota milníku byla určena podle
stavu připravenosti potenciálních projektů v území.
Je předpokládána rekonstrukce 2 předškolních
zařízení (adaptace za účelem navýšení kapacity) a
dále rekonstrukce 10 zařízení základního, středního a
vyššího odborného vzdělávání a 2 zařízení
zájmového, neformálního či celoživotního vzdělávání
(vybudování či modernizace jednotlivých odborných
učeben včetně jejich vybavení). Průměrné náklady
na jedno předškolní zařízení (4,108 mil. Kč), jedno
zařízení základního, středního a vyššího odborného
(1,25 mil. Kč) a jedno zařízení zájmového,
neformálního či celoživotního vzdělávání (1,25 mil.
Kč) byly stanoveny na základě porovnaných cen,
projektových záměrů a zkušeností potenciálních
žadatelů z předchozích (zaměřením i rozsahem)
obdobných projektů.
Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Vzhledem k počtu a druhu
vzdělávacích zařízení, které MAS předpokládá
podpořit, činí jejich předpokládaná kapacita celkem
280 osob – z toho průměrně 40 dětí na jedno
předškolní zařízení, průměrně 20 žáků na jedno
zařízení základního vzdělávání, průměrně 15 žáků
na jedno zařízení středního a vyššího odborného
vzdělávání a průměrně 10 žáků na jedno zařízení
zájmového, neformálního či celoživotního vzdělávání.

zařízení

výstup

0

31.12.
2015

14

31.12.
2023

6

osoby

výstup

0

31.12.
2015

280

31.12.
2023

N/A

Podíl tříletých dětí umístěných
v předškolním zařízení

%

výsledek

77,3

31.12.
2013

90,5

31.12.
2023

N/A

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu
IROP

Podíl osob předčasně
opouštějících vzdělávací
systém

%

výsledek

5,4

31.12.
2013

5,0

31.12.
2023

N/A

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu
IROP

4.1

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity

1.1. Silná místní soudržnost a sounáležitost

55301

IROP

4

9 d)

Počet podpořených bytů pro
sociální bydlení

bytové
jednotky

výstup

0

31.12.
2015

0

31.12.
2023

Milník 31.12.2018
(je-li ŘO vyžadován)

Datum cílové
hodnoty

Cílová hodnota

Datum výchozí
hodnoty

Měrná
jednotka

Výchozí hodnota

Název indikátoru

Hodnoty indikátorů

Typ indikátoru
(výstup/výsledek)

Kód NČI2014+

Identifikace indikátorů

Specifický cíl
OP/Operace PRV

Investiční priorita
OP/Prioritní oblast

Opatře
ní
SCLLD

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Specifi
cký cíl
SCLLD

Program

Identifikace programu

0

4.1

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

lůžka

výsledek

0

31.12.
2015

0

31.12.
2023

N/A

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty
stanoveny

Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Hodnota milníku byla určena podle
stavu připravenosti potenciálních projektů v území.
MAS předpokládá podpořit pořízení 3 bytových
jednotek a jejich adaptaci pro potřeby sociálního
bydlení včetně nezbytného základního vybavení.
Průměrné náklady na jednu bytovou jednotku (2 mil.
Kč, tj. celkem 6 mil. Kč na aktivitu Sociální bydlení)
byly stanoveny na základě informací a porovnaných
cen od potenciálních žadatelů. Vyšší průměrná cena
za jednotku se odvíjí od předpokladu, že se bude
jednat převážně o prostory vyžadující náročnější
rekonstrukci vč. pořízení základního vybavení
(kompletní rekonstrukce starších bytů, nástavby a
přístavby, adaptace nebytových prostor), příp. bude
součástí projektu také pořízení bytu formou nákupu.
K datu 22. 4. 2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru
z důvodu odebrání aktivity nazvané „sociální bydlení“
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 „3 bytové jednotky“. Původní
hodnota milníku byla stanovena ve výši „1 bytová
jednotka“. Tato změna byla komunitně projednána.
Výchozí hodnota byla stanovena na základě
provedeného šetření v území. Započítána byla
všechna
lůžka,
u
kterých
jejich
vlastníci/provozovatelé (bez ohledu na zákon
o sociálním bydlení) deklarují jejich využívání
na základě potřebnosti namísto tržních mechanismů.
Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Vzhledem k počtu bytů pro sociální
bydlení, které MAS předpokládá podpořit, činí
předpokládaný nárůst kapacity sociálních bytů
6 lůžek, a to za předpokladu průměrně dvou
lůžek/byt.
K datu 22. 4. 2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru
z důvodu odebrání aktivity nazvané „sociální bydlení“

55320

55401

Průměrný počet osob
využívajících sociální bydlení

Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci

osoby/ro
k

zázemí

výsledek

výstup

0

0

31.12.
2015

31.12.
2015

0

6

31.12.
2023

31.12.
2023

N/A

N/A

z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku
toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní
výchozí hodnota výsledkového indikátoru byla
stanovena ve výši „159 lůžek“ a původní cílová
hodnota výsledkového indikátoru byla stanovena
ve výši „165 lůžek“. Tato změna byla komunitně
projednána.
Výchozí hodnota byla stanovena na základě
provedeného šetření v území, a to sečtením
průměrných obložností lůžek v sociálních bytech
existujících před realizací projektů. Započítána byla
všechna
lůžka,
u
kterých
jejich
vlastníci/provozovatelé (bez ohledu na zákon
o sociálním bydlení) deklarují jejich využívání
na základě potřebnosti namísto tržních mechanismů.
Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Cílová hodnota byla vypočítána
ve vazbě na výchozí hodnotu tohoto indikátoru a
na indikátor 55310 - průměrná obsazenost jednoho
lůžka/rok (tj. 111,3/159=0,7) x předpokládaný nárůst
kapacity sociálních bytů o 6 lůžek vzniklých díky
realizaci projektů (tj. 159+6=165).
K datu 22. 4. 2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru
z důvodu odebrání aktivity nazvané „sociální bydlení“
z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku
toho byly hodnoty vynulovány s tím, že původní
výchozí hodnota výsledkového indikátoru byla
stanovena ve výši „111,3 osoby/rok“ a původní cílová
hodnota výsledkového indikátoru byla stanovena
ve výši „115,5 osoby/rok“. Tato změna byla
komunitně projednána.
Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Je předpokládána podpora
3 zázemí (vybavení) pro terénní služby, 1 zázemí
komunitního charakteru a 2 zázemí pro ambulantní a
pobytové služby. Průměrné náklady na jedno zázemí
byly stanoveny na základě porovnaných cen,
projektových záměrů a zkušeností potenciálních
žadatelů z předchozích (zaměřením i rozsahem)
obdobných projektů:
2 mil. Kč pro terénní služby včetně pořízení
automobilů pro poskytování soc. služeb,
7,5 mil. Kč pro pořízení zázemí komunitního
charakteru, které poskytuje/neposkytuje alespoň
jednu sociální službu dle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách,
750 tis. Kč pro ambulantní a pobytové služby.

55402

Počet poskytovaných druhů
sociálních služeb

služby

výstup

0

31.12.
2015

4

31.12.
2023

N/A

67510

Kapacita služeb a sociální práce

klienti

výsledek

1.00
0

31.12.
2015

1.10
0

31.12.
2023

N/A

Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Tento indikátor zahrnuje pouze
služby podle zákona č. 108/2006 Sb. Jeho výše se
odvíjí od počtu zázemí pro služby a sociální práci,
které MAS předpokládá podpořit, s ohledem na fakt,
že součástí projektů budou i další služby (tedy nejen
podle zákona o sociálních službách).
Výchozí hodnota byla stanovena na základě
provedené analýzy současné nabídky sociálních
služeb v území, kde je nyní poskytováno celkem
50 sociálních služeb (z toho 34 registrovaných)
s průměrnou maximální okamžitou kapacitou
20 klientů, přičemž největší kapacitou disponují
pobytové služby. Cílová
hodnota vychází
z komunikace s potenciálními žadateli (poskytovateli
sociálních služeb v území) a z celkové disponibilní
finanční alokace na dané opatření. Vzhledem k počtu
a druhu zázemí pro služby a sociální práci, které MAS
předpokládá podpořit, činí předpokládaný nárůst
kapacity služeb a sociální práce celkem 100 osob –
z toho průměrně 10 klientů na jedno zázemí
(vybavení) pro terénní služby, průměrně 24 klientů
na jedno zázemí komunitního charakteru a průměrně
23 klientů na jedno zázemí pro ambulantní a
pobytové služby.

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou
alternativní dopravu

1.2. Kvalitní infrastruktura

IROP

4

9 d)

Milník 31.12.2018
(je-li ŘO vyžadován)

Datum cílové
hodnoty

Cílová hodnota

Datum výchozí
hodnoty

Výchozí hodnota

57501

Počet nových a
modernizovaných objektů
sloužících složkám IZS

objekty

výstup

0

31.12.
2015

2

31.12.
2023

1

57520

Počet exponovaných území s
nedostatečnou připraveností
složek IZS

území

výsledek

108

31.12.
2014

48

31.12.
2023

N/A

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu
IROP

4.1

Milník 31.12.2018
(je-li ŘO vyžadován)

Datum cílové
hodnoty

Měrná
jednotka

Cílová hodnota

Název indikátoru

Hodnoty indikátorů

Datum výchozí
hodnoty

Kód NČI2014+

Identifikace indikátorů

Specifický cíl
OP/Operace PRV

Investiční priorita
OP/Prioritní oblast

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Program

Opatře
ní
SCLLD

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty
stanoveny

Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Hodnota milníku byla určena podle
stavu připravenosti potenciálních projektů v území.
Je předpokládána adaptace 2 objektů sloužících
základním složkám IZS. Průměrné náklady
na adaptaci jednoho objektu (1,5 mil. Kč) byly
stanoveny na základě porovnaných cen, projektových
záměrů a zkušeností potenciálních žadatelů
z předchozích (zaměřením i rozsahem) obdobných
projektů.

Identifikace programu

Specifi
cký cíl
SCLLD

Měrná
jednotka

Typ indikátoru
(výstup/výsledek)

Kód NČI2014+

Specifický cíl
OP/Operace PRV

Investiční priorita
OP/Prioritní oblast
9 d)

Název indikátoru

Hodnoty indikátorů

Výchozí hodnota

4

Identifikace indikátorů

Typ indikátoru
(výstup/výsledek)

IROP

Prioritní osa
OP/Priorita Unie

Opatře
ní
SCLLD

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním
vlivům a změnám klimatu

1.1. Silná místní soudržnost a sounáležitost

Specifi
cký cíl
SCLLD

Program

Identifikace programu

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty
stanoveny

75001

Počet realizací vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti v dopravě

realizace

výstup

0

31.12.
2015

10

31.12.
2023

N/A

Cílová hodnota vychází z komunikace s potenciálními
žadateli a z celkové disponibilní finanční alokace
na dané opatření. Je předpokládáno 10 realizací
(bezbariérových chodníků s prvky zvyšujícími
bezpečnost dopravy). Průměrné náklady na jednu
realizaci (1,4 mil. Kč) byly stanoveny na základě
porovnaných cen, projektových záměrů a zkušeností
potenciálních žadatelů (převážně menších obcí)
z předchozích (zaměřením i rozsahem) obdobných
projektů.

75120

Podíl veřejné osobní dopravy
na celkových výkonech v
osobní dopravě

%

výsledek

30

31.12.
2011

35

31.12.
2023

N/A

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu
IROP

4.1

