
g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Program

Prioritní 

osa / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita / 

Prioritní 

oblast

Specifický cíl 

OP/operace PRV

Kód 

NČI2014+
Název indikátoru Měrná jednotka

Typ Indikátoru 

(výstup/výsled

ek)

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum 

cílové 

hodnoty

Milník 

31.12.2018

5 00 00
Počet podpořených  

vzdělávacích zařízení 
zařízení výstup 0 29.3.2016 4 31.12.2023 2

V rámci analýzy potřeb MAS a přípravy 

MAP byly popsány potřeby rozvoje 

základních škol. Existuje zde objektivní 

potřeba rekonstrukcí učeben v 

jednotlivých školách v návaznosti na 

rozvoj klíčových kompetencí IROP tak, 

aby byla moderní výuka dostupná všem 

žákům bez rozdílu.  (Průměrnou cenu 

MAS stanovila na základě šetření 

pořizovacích cen).

Očekáváme, že dojde k rekonstrukci 6 

učeben ve 4 ZŠ, kdy návaznost na 

technický stav budov, umístění učeben a 

podmínka pro jejich nové vybavení 

dosáhnou průměrně předpokládané 

náklady na 1 učebnu včetně 

souvisejících investic cca 0,9 mil Kč.

50001

Kapacita podporovaných zařízení 

péče o děti nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 29.3.2016 170 31.12.2023
není 

požadováno

Vzhledem k předpokládané investici a 

jejímu charakteru dojde ke zkvalitnění 

výuky, nikoliv k samotnému navýšení 

počtu žáků. Modernizace prostor je však 

velmi významná nejen vzhledem k 

nutnosti vzdělávat děti v rámci 

současných trendů, ale rovněž je potřeba 

zabránit odlivu stávajících žáků do 

atraktivněji vybavených škol. Maximální 

počet podpořených uživatelů v jednom 

okamžiku v jednotlivých zařízeních je 

následující:

2x ZŠ = 1x učebna s kapacitou 25 žáků = 

2 učebny = celková kapacita 50 žáků

2X ZŠ = 2x učebna s kapacitou 30 žáků 

= 4 učebny = celková kapacita 120 žáků

5 00 30
Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací systém 
% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023

není 

požadováno

MAS převzala hodnoty z Programového 

dokumentu IROP

5 00 00
Počet podpořených  

vzdělávacích zařízení 
zařízení výstup 0 29.3.2016 2 31.12.2023 1

V rámci podpory opatření dojde k 

rekonstrukci a rozšíření 2 zařízení tak, 

aby mohlo poskytovat neformální 

vzdělávání a podporovat tak vzdělávání 

zejména dětí ze základních škol. Projekt 

je vzhledem k jeho časovému plánu ve 

fázi investičního záměru a jeho rozpočet 

bude postupně upřesněn s respektem k 

definované alokaci. Očekáváme, že 

dojde k rekonstrukci celkem 3 učeben ve 

2 zařízeních, kdy návaznost na technický 

stav budov, umístění učeben a podmínka 

pro jejich nové vybavení dosáhnou 

průměrně předpokládané náklady na 1 

učebnu včetně souvisejících investic cca 

0,4 mil Kč. (Průměrnou cenu MAS 

stanovila na základě šetření pořizovacích 

cen)

1.2 Rozvoj  

školství a 

vzdělávání

Specifický cíl 

SCLLD

IROP 4

4.I

1.2.1 Podpora 

kvalitního 

vzdělávání na ZŠ

IROP 4 9d

1.2.3 Podpora 

zájmového, 

neformálního a 

celoživotního 

vzdělávání

9d 4.I

Odůvodnění jakým způsobem byly 

hodnoty stanoveny
Opatření SCLLD

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů



50001

Kapacita podporovaných zařízení 

péče o děti nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 29.3.2016 65 31.12.2023
není 

požadováno

Nedojde k navýšení počtu osob v 

neformálním a celoživotním vzdělávání, 

dojde ke zvýšení kvality podmínek pro 

neformální a celoživotní vzdělávání a 

zvýšení jeho atraktivity pro cílovou 

skupinu, která je v území početně 

jednoznačně definovaná. Zvýšení 

atraktivity prostředí pro neformální a 

celoživotní vzdělávání pak výrazně sníží 

riziko přesunu těchto osob za aktivitami 

neformálního vzdělávání do jiných obcí, 

případně spádových měst. 1x zařízení = 

1x učebna s kapacitou 25 žáků = celková 

kapacita 25 žáků

1x zařízení = 2x učebna s kapacitou 20 

žáků = celková kapacita 40 žáků

5 00 30
Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací systém 
% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023

není 

požadováno

MAS převzala hodnoty z Programového 

dokumentu IROP

7 50 01
Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti v dopravě
realizace výstup 0 29.3.2016 8 31.12.2023

není 

požadováno

Na základě předběžného průzkumu 

potřeb jednotlivých obcí byly definovány 

potřeby na zajištění bezpečnosti při 

přepravě pěších a návaznosti na ostatní 

typy dopravy bylo zjištěno 10 kolizních 

úseků, které vyžadují řešení. V rámci 

těchto aktivit na podporu bezpečnosti 

dopravy se bude jednat o různě náročné 

úseky chodníků a bezbariérových 

komunikací pro pěší k zastávkám VHD o 

odlišných délkách a parametrech. Na 

základě průzkumu realizovaných akcí a 

cen v místě obvyklých lze konstatovat, že 

m2 rekonstrukce, modernizace či 

výstavby chodníků či bezbariérových 

komunikací pro pěší se může pohybovat 

v rozsahu 1 500 - 2000 Kč.   (Průměrnou 

cenu MAS stanovila na základě šetření 

pořizovacích cen).

Předmět pořízení:

8x realizace = rekonstrukce, 

modernizace, výstavba chodníků = 

předpoklad 8x průměrně 1,3 mil. Kč 

7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy na 

celkových výkonech v osobní 

dopravě

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023
není 

požadováno

MAS převzala hodnoty z Programového 

dokumentu IROP

9 37 01
Počet podpořených 

podniků/příjemců
Podniky/ příjemci výstup 0 29.3.2016 4 31.12.2023 2

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (LEADER)
pracovní místa výsledku 0 29.3.2016 0 31.12.2023 0

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

9 37 01
Počet podpořených 

podniků/příjemců
Podniky/ příjemci výstup 0 29.3.2016 4 31.12.2023 2

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

1.2 Rozvoj  

školství a 

vzdělávání

1.3.1 Podpora 

bezpečnosti v 

dopravě

2.1 Drobní 

podnikatelé, 

obchod a služby

2.1.1 Podpora 

podnikání v 

nezemědělské 

činnosti

PRV 19.2. 6B

IROP 4

19.2. 6B 19.2.1. 

1.3 Doprava, 

bezpečnost, 

úprava veřejného 

prostranství

9d

19.2.1. 

1.2.3 Podpora 

zájmového, 

neformálního a 

celoživotního 

vzdělávání

9d 4.I

2.1.2 Vznik a 

rozvoj malých 

podniků a 

mikropodniků

PRV

IROP 4 4.I



9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (LEADER)
pracovní místa výsledku 0 29.3.2016 0 31.12.2023 0

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

9 37 01
Počet podpořených 

podniků/příjemců
Podniky/ příjemci výstup 0 29.3.2016 4 31.12.2023 2

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (LEADER)
pracovní místa výsledek 0 29.3.2016 0 31.12.2023 0

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

9 37 01
Počet podpořených 

podniků/příjemců
Podniky/ příjemci výstup 0 29.3.2016 2 31.12.2023 2

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (LEADER)
pracovní místa výsledku 0 29.3.2016 0 31.12.2023 0

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

50001

Kapacita podpořených zařízení 

péče o děti nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 29.3.2016 94 31.12.2023
není 

požadováno

9.451.000,-/ 5 let = 1.890.200,- na rok

1.890.200,-/8 týdnů = 236.275,-/týden

236275,-/2500,- za 1 dítě = 94, 51 dětí

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 29.3.2016 95 31.12.2023
není 

požadováno
Předpoklad MAS 17 %

62700
Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti
účastníci výsledek 0 29.3.2016 395 31.12.2023

není 

požadováno
Předpoklad MAS 70 %

62600
Účastníci, kteří získali kvalifikaci 

po ukončení své účasti
účastníci výsledek 0 29.3.2016 169 31.12.2023

není 

požadováno
Předpoklad MAS 30 %

6 00 00 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 29.3.2016 564 31.12.2023
není 

požadováno

94 dětí x 9 týdnů x 5 let = 4.230 (žádné 

dítě se neopakuje)

94 dětí x 2 roky x 3 týdny = 564 

(předpoklad, že 1 dítě (rodič) se zúčastní 

po dobu 2,5 roku na 2-3 týdny)

2 2.3

2.2.2 Údržba lesů

2.2 Rozvoj a 

modernizace 

zemědělství a 

lesnictví

3.1 Slaďování 

rodinného a 

profesního života

3.1.1 Služby 

umožňující 

podporu 

zaměstnaným 

rodičům dětí do 

15 let (družiny, 

příměstské 

tábory, kluby)

2.2.1 Podpora 

zemědělské a 

navazující 

činnosti

2.1 Drobní 

podnikatelé, 

obchod a služby

19.2.1. PRV 19.2.

19.2. 6B 19.2.1. 

19.2.1. PRV 19.2. 6B

2.3.1

6B

2.1.2 Vznik a 

rozvoj malých 

podniků a 

mikropodniků

PRV

OPZ



3.3 Rozvoj 

partnerství a 

spolupráce aktérů 

venkova

3.3.1 

Spoluprácev 

rámci iniciativy 

LEADER

PRV 19.III 6B 19.3.1 9 25 01 Celkové veřejné výdaje (0,1) EUR výstup 0 29.3.2016 8310 31.12.2023 2

Zjišťování a analýza potřeb území na 

základě dotazníkových šetření a dalších 

průzkumů, zohlednění disponibilní 

alokace ESI administrovaných přes 

MAS.

 


