SC 1.1 O 1.1.1 IROP

SC 1.1 O 1.1.1 IROP

SC 1.1 O 1.1.1 IROP

SC 1.2 O 1.2.1 IROP

SC 1.2 O 1.2.1 IROP

4

4

4

4

4

9d

9d

9d

9d

9d

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

76 401

Počet parkovacích míst
pro jízdní kola

75 001

Počet realizací
vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

75 120

Podíl veřejné osobní
dopravy na celkových
výkonech v osobní
dopravě

55 401

55 402

Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci

Počet poskytovaných
druhů sociálních služeb

Měrná
jednotka

parkovací
místa

realizace

Typ
indikátoru
(výstup/
výsledek)

výstup

výstup

Datum
výchozí
hodnoty

0

0

1.1.2012

1.1.2012

Cílová hodnota

Název indikátoru

Odůvodnění jakým způsobem byly
hodnoty stanoveny

Hodnoty indikátorů
Výchozí hodnota

Identifikace indikátorů
Kód NČI2014+

Prioritní osa OP/
Priorita Unie
Investiční priorita
OP/ Prioritní
oblast
Specifický cíl OP/
Operace PRV

Program

Opatření SCLLD

Specifický cíl SCLLD

IDENTIFIKACE programu

Datum cílové
hodnoty

12

10

31.12.2023

Milník 31. 12.
2018 (je-li ŘO
vyžadován)

Šetření na území MAS definovalo potřebu
umístění 4 - 5 míst pro zabezpečené stání
jízdních kol. Toto bude řešeno v několika
variantách v návaznosti na umístění stání
a jeho očekávané využití, a to použitím
standardních stojanů na kola, bezpečných
není
stojanů a uzamykatelných cykloboxů.
požadováno Náklady se tak budou pohybovat v
rozmezí od 5 000 do 20 000 tis na jedno
místo. Předpokládané celkové náklady
jsou v souladu s průzkumem trhu 100 000
Kč.

31.12.2023

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
není základě průzkumu realizovaných akcí a
požadováno 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.
Předmět pořízení:
3x realizace = bezbariérový přístup
zastávek = předpoklad 3x průměrně 1,8
mil. Kč
7x realizace = rekonstrukce, modernizace,
výstavba chodníků = předpoklad 7x
průměrně 1,2 mil. Kč

31.12.2023

není dokumentu IROP.
požadováno

MAS převzala hodnoty z Programového

%

zázemí

služby

výsledek

výstup

výstup

30

0

0

31.12.2011

1.1.2012

1.1.2012

35

3

4

31.12.2023

31.12.2023

Na základě šetření v území MAS bylo
potvrzeno, že v obcích jsou využívány
terénní služby, kdy jednotlivé obce služby
zřizují, případně využívají v rámci
definovaných partnerství. V obcích však
není dostatečné zázemí pro poskytování
služeb na vysoké úrovni kvality, kdy
dojíždějící pečovatelky nemají prostor pro
výkon odborné, ale např. i administrativní
práce. Požadavek na zajištění takového
zázemí byl evidován v rámci 3 obcí, kdy
lze shodně konstatovat, že dojde k
není rekonstrukci prostor v budovách
požadováno vlastněných obcemi či jejich organizacemi
tak, aby vytvořil kvalitní, moderní
podmínky. Vzhledem k technickému stavu
budov a předpokládanému rozsahu
rekonstrukcí budou celkové náklady na 1
realizaci/projekt činit 1-1,5 mil. Kč.
Celkem budou podpořena 3 zázemí, každé
v hodntě max. 1-1,5 mil Kč v souladu s
rozpočtem a harmonogramem výzev.

Nedojde k zvýšení počtu poskytovaných
služeb vzhledem k faktu, že území je
potřebnými službami pokryto na základě
skutečných potřeb. Poskytované služby
"pouze" nemají potřebné zázemí a jsou
často poskytovány v provizorních
2
podmínkách, proto dojde k napravení
tohoto nevyhovujícího stavu a vytvoření
kvalitních a důstojných podmínek pro
řešené služby.

Z analýzy potřeb MAS vyplývá, že v
současné době nejsou uspokojovány
potřeby všech obyvatel, kteří by
potřebovali sociální službu, a to zejména
vzhledem k její špatné dostupnosti
spojené s nedostatečným zázemím. Tento
není fakt je nutno doplnit o faktor stárnutí
požadováno obyvatelstva a trend zajištění potřebných
služeb v přirozeném prostředí. Lze tedy
očekávat, že se zvýšením kvality zázemí
poskytovaných služeb dojde k navýšení
počtu uživatelů o celkem 15 osob.

SC 1.2 O 1.2.1 IROP

4

9d

4.1

67 510

Kapacita služeb a
sociální práce

klienti

výsledek

70

1.1.2014

85

31.12.2023

SC 1.3 O 1.3.2 PRV

6

6B

19.2.1

93 701

Počet podpořených
podniků/příjemců

příjemci

výstup

0

1.1.2012

5

31.12.2023

pracovní
místo

výsledek

0

1.1.2012

1

31.12.2023

0

výstup

0

1.1.2012

5

31.12.2023

3 šetření na území MAS.

Identifikovaný požadavek na základě

3 šetření na území MAS.
Požadavek stanoven ŘO - 200 tis. EUR
alokované podpory = 1 pracovní místo

SC 1.3 O 1.3.2 PRV

6

6B

19.2.1

Pracovní místa
94 800
vytvořená v rámci
podpořených projektů

O 1.3.3 PRV
F1

6

6B

19.2.1

93 701

Počet podpořených
podniků/příjemců

příjemci

pracovní
místo

výsledek

0

1.1.2012

0

31.12.2023

0

výstup

0

1.1.2012

2

31.12.2023

1 šetření na území MAS.

SC 1.3

Identifikovaný požadavek na základě

O 1.3.3 SC 1.3
PRV
F1

6

6B

19.2.1

Pracovní místa
94 800
vytvořená v rámci
podpořených projektů

O 1.3.3 PRV
F2

6

6B

19.2.1

93 701

Počet podpořených
podniků/příjemců

příjemci

19.2.1

Pracovní místa
94 800
vytvořená v rámci
podpořených projektů

pracovní
místo

SC 1.3

O 1.3.3 SC 1.3
PRV
F2

SC 1.3 O 1.3.4 IROP

6

4

6B

9d

4.1

10 400

Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích

SC 1.3 O 1.3.4 IROP

4

9d

4.1

Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
10 403
podnicích se
zaměřením na
znevýhodněné skupiny

SC 1.3 O 1.3.4 IROP

4

9d

4.1

10 105

Identifikovaný požadavek na základě
šetření na území MAS.

Identifikovaný požadavek na základě

FTE

výsledek

výstup

0

0

1.1.2012

1.1.2012

0

2,5

31.12.2023

31.12.2023

FTE

výstup

0

1.1.2012

1

31.12.2023

Počet nových podniků,
které dostávají
podporu

podnik

výstup

0

1.1.2012

1

31.12.2023

0

Identifikovaný požadavek na základě
šetření na území MAS.

Na základě šetření MAS byla
identifikována 1 potřeba vytvoření
sociálního podniku se zaměřením na
pomocné technické služby. Jedná se o
založení nového podniku, v rámci kterého
není vzniknou maximálně 2 a půl pracovního
požadováno místa/ pracovního úvazku. S ohledem na
zaměření nově vzniklého podniku a s tím
spojené ceny v místě a čase obvyklé,
předpokládáme náklady na 1 FTE 400 000
Kč, tj. 2,5 FTE na 1 mil. Kč
Při celkové alokaci na dané opatření je
plánováo vytvoření celkem 2,5
pracovního místa. Každý sociální podnik
není musí zajistit, aby min. 30% zaměstnanců z
požadováno celkového počtu zaměstnanců pocházelo
z cílových znevýhodněných skupin.

Identifikovaný požadavek na základě

není
šetření na území MAS.
požadováno

Identifikovaný požadavek na základě
šetření na území MAS. Milník pro
0 naplnění tohtot indikátoru je 0 neboť
podpora tohoto opatření je plánována až
na rok 2021.

SC 1.3 O 1.3.4 IROP

4

9d

4.1

10 000

Počet podniků
pobírající podporu

podnik

výstup

0

1.1.2012

1

31.12.2023

SC 1.3 O 1.3.4 IROP

4

9d

4.1

10 102

Počet podniků
pobírající granty

podnik

výstup

0

1.1.2012

1

31.12.2023

není Identifikovaný požadavek na základě
požadováno šetření na území MAS.

SC 1.3 O 1.3.4 IROP

4

9d

4.1

10 300

Soukromé investice
odpovídající veřejné
podpoře (granty)

EUR

výstup

0

1.1.2012

1 818,18

31.12.2023

není ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů.
požadováno

4.1

Míra nezaměstnanosti
10 411
osob s nejnižším
vzděláním

31.12.2023

není dokumentu IROP.
požadováno

SC 1.3 O 1.3.4 IROP

4

9d

Hodnota odpovídající soukromé investici

MAS převzala hodnoty z Programového

%

výsledek

28,5

31.12.2012

22

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

O 2.2.1 OPZ
ZAM

O 2.2.1 OPZ
ZAM

O 2.2.1 OPZ
ZAM

O 2.2.1 OPZ
ZAM

O 2.2.1 OPZ
ZAM

O 2.2.1 OPZ
ZAM

O 2.2.1 OPZ
ZAM

2

2

2

2

2

2

2

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

60 000

Celkový počet
účastníků
(zaměstnanost)

Účastníci, kteří získali
62 600 kvalifikaci po ukončení
své účasti

62 700

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti

62 800

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

62 900

50 130

50 105

Účastníci zaměstnaní 6
měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ

Počet osob pracujících
v rámci flexibilních
forem práce

Počet zaměstnavatelů,
kteří podporují
flexibilní formy práce

účastníci

účastníci

účastníci

osoby

osoby

osoby

podniky

výstup

výsledek

výsledek

výsledek

výsledek

výsledek

výstup

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2017

1.1.2017

10

10

10

10

10

10

4

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě průzkumu potřeb území. Přístup
MAP odráží záměr skutečného zapojení
znevýhodněných osob na trh práce a
podpoří vznik flexibilních úvazků včetně
jejich mzdových nákladů na prvních 6
měsíců. Osoby vstupující na trh práce
získají rovněž podporu při vzdělávání a
průběžnou podporu mentora. Celkem
bude podpořeno 10 osob, 5 osob bude
zapojeno v rámci úvazku 0,5 a 5 osob v
rámci úvazku 0,8. Vzhledem k přímé
není
zacílenosti podpory a zapojeným
požadováno
mzdovým nákladům (3*minimální mzda)
bude podpora převyšovat stanovenou
částku 81 tis Kč. Jedná se zde ovšem o
skutečný návrat na trh práce včetně
pracovního zapojení.
Model podpory předpokládá:
5*0,5 úvazku financovaného po dobu 6
měsíců + 5*0,8 úvazku financovatelného
po dobu 6 měsíců, včetně cíleného
vzdělávání a mentoringu.

Indikátor reaguje na MI 60 000 a je
provázán s MI 62 700, 62 800, 62 900 a 50
130. Osoby vstupující na trh práce získají
rovněž podporu při vzdělávání a
není průběžnou podporu mentora. Celkem
požadováno bude podpořeno 10 znevýhodněných
osob. 5 osob bude zapojeno v rámci
úvazku 0,5 a 5 osob v rámci úvazku 0,8.

Indikátor reaguje na MI 60 000 a je
provázán s MI 62 600, 62 800, 62 900 a 50
130. Osoby vstupující na trh práce získají
rovněž podporu při vzdělávání a
není průběžnou podporu mentora. Celkem
požadováno bude podpořeno 10 znevýhodněných
osob. 5 osob bude zapojeno v rámci
úvazku 0,5 a 5 osob v rámci úvazku 0,8.

Indikátor reaguje na MI 60 000 a je
provázán s MI 62 600, 62 700, 62 900 a 50
130. Osoby vstupující na trh práce získají
rovněž podporu při vzdělávání a
průběžnou podporu mentora. Celkem
není bude podpořeno 10 znevýhodněných
požadováno osob. 5 osob bude zapojeno v rámci
úvazku 0,5 a 5 osob v rámci úvazku 0,8.

Indikátor reaguje na MI 60 000 a je
provázán s MI 62 600. 62 700, 62 800 a 50
130. Osoby vstupující na trh práce získají
rovněž podporu při vzdělávání a
není průběžnou podporu mentora. Celkem
požadováno bude podpořeno 10 znevýhodněných
osob. 5 osob bude zapojeno v rámci
úvazku 0,5 a 5 osob v rámci úvazku 0,8.

Indikátor reaguje na MI 60 000 a je
provázán s MI 62 600, 62 700, 62 800, 62
900. Osoby vstupující na trh práce získají
rovněž podporu při vzdělávání a
není průběžnou podporu mentora. Celkem
požadováno bude podpořeno 10 znevýhodněných
osob. 5 osob bude zapojeno v rámci
úvazku 0,5 a 5 osob v rámci úvazku 0,8.

Vzhledem k počtu podniků, které projevily
zájem o testování flexibilních úvazků a
nízké zkušenosti s tímto typem
zaměstnávání budou po průzkumu zájmu
není (dotazování u zaměstnavatelů v území)
požadováno realizovány projekty u 4 zaměstnavatelů.
Tito zaměstnají na částečný úvazek
celkem 10 osob.

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

SC 2.2

O 2.2.1
OPZ
- P.O.

O 2.2.1
OPZ
- P.O.

O 2.2.1
OPZ
- P.O.

O 2.2.1
OPZ
- P.O.

O 2.2.1
OPZ
- P.O.

O 2.2.1
SC 2.2
OPZ
- P.O.

SC 2.2 O 2.2.2 OPZ

2

2

2

2

2

2

2

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

Celkový počet
60 000 účastníků (prorodinná
opatření)

Účastníci, kteří získali
62 600 kvalifikaci po ukončení
své účasti

62 700

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti

62 800

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

62 900

Účastníci zaměstnaní 6
měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ

Kapacita podpořených
zařízení péče o děti
50 001
nebo vzdělávacích
zařízení

67 001

Kapacita podpořených
služeb

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

osoby

osoby

služby

výstup

výsledek

výsledek

výsledek

výsledek

výstup

výstup

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2016

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

194

1

155

1

1

185

6

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

1)Aktivita příměstské tábory – 2 300 000
Kč
Okamžitá kapacita 50 dětí.
Předpokládáme náklad 2590 Kč na 1 dítě
a opakování 20 turnusů ročně (na více
místech MAS). Náklady budou doplněny o
vybavení a svoz dětí. Lze předpokládat, že
na 1 místě se vystřídají vždy 3 děti a na 1
rodiče lze počítat 1,6 dítěte.Lze očekávat
podporu 93 rodičů.
Model podpory: realizace 4 lokalizací
táborů s kapacitou celkem 50 dětí (15,
15, 10, 10) ročně 20 turnusů. Cena tábora
2590 Kč. Je očekávána realizace tříletých
není projektů obsahujících náklady na svoz
požadováno dětí (cca 4 %) a na vybavení (cca 9 %).
2)Aktivita podpora školních družin a
klubů – 2 700 000 Kč
Kapacita míst v rámci podpořených družin
a klubů bude 135. Mohou být podpořeny
až 2 úvazky (ve více družinách) a pořízeno
vybavení pro nové aktivity. 135 dětí při
předpokladu 20% obměny a 1,6 dítěte na
rodiče znamená podporu pro cca 101
rodičů.
Model podpory: [mzdové náklady 27500
Kč/úvazek(rozděleno mezi více
zařízení)*2úvazky*3 roky] + dovybavení
prostor a provoz (max.20%)
Hodnota stanovena na základě průzkumu
území s ohledem na absorpční kapacitu a
indikátor 60 000. Hodnota indikátoru
vychází z hodoty indikátoru 60000, je
provázána s hodnotami indikátorů 62700,
není 62800 a 62900 společně se zohledněním
požadováno nízké nezaměstnanosti v regionu.
Opatření tedy budou využívat spíše osoby
pečující o malé dítě, než osoby
znevýhodněné/vracející se na trh práce.

Vzhledem k celkové kapacitě
příměstských táborů a družin,
očekávatelnému střídání dětí a
předpokladu, že na 1 rodiče lze počítat
není 1,6 dítěte lze očekávat konečnou podporu
požadováno 194 rodičů, přičemž lze vzhledem k situaci
v regionu předpokládat, že nejméně 80 %
rodičů bude zaměstnaných.
Hodnota stanovena na základě průzkumu
území s ohledem na absorpční kapacitu a
indikátor 60 000. Hodnota indikátoru
vychází z hodoty indikátoru 60000, je
provázána s hodnotami indikátorů 62600,
není 62700 a 62900 společně se zohledněním
požadováno nízké nezmaměstnanosti v regionu.
Opatření tedy budou využívat spíše osoby
pečující o malé dítě než osoby
znevýhodněné/vracející se na trh práce.

Hodnota stanovena na základě průzkumu
území s ohledem na absorpční kapacitu a
indikátor 60 000. Hodnota indikátoru
vychází z hodoty indikátoru 60000, je
provázána s hodnotami indikátorů 62600,
není 62700 a 62800 společně se zohledněním
požadováno nízké nezmaměstnanosti v regionu.
Opatření tedy budou využívat spíše osoby
pečující o malé dítě než osoby
znevýhodněné/vracející se na trh práce.

Kapacita příměstských táborů:
2x kapacita - 15 dětí, 2x kapacita - 10 dětí
Celkem: 4 zařízení s okamžitou kapacitou
50 dětí
není Kapacita družin a klubů:
požadováno 1 ZŠ - kapacita 60 dětí, 1 ZŠ - kapacita 45
dětí, 2 ZŠ - kapacita - 15 dětí
Celkem: 4 ZŠ s okamžitou kapacitou 135

Hodnota indikátoru vychází z
předpokládaného zapojení 1,5 pracovníka
(hrubá mzda v souladu s šetřením MPSV a
mzdami v ZK obvyklými), kdy budou
není
úvazky členěny dle potřeby služby, s
požadováno
okamžitým zapojením pro celkem 6
klientů (4+2 klienti na pracovníka).

SC 2.2 O 2.2.2 OPZ

SC 2.2 O 2.2.2 OPZ

SC 2.2 O 2.2.2 OPZ

SC 2.2 O 2.2.2 OPZ

SC 2.2 O 2.2.2 OPZ

2

2

2

2

2

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3.1

2.3.1

Počet projektů, které
zcela nebo z části
62 000
provádějí sociální
partneři nebo nevládní
organizace

60 000

Celkový počet
účastníků

67 010

Využívání podpořených
služeb

2.3.1

67 315

Bývalí účastníci
projektův oblasti
sociálních služeb, u
nichž služba naplnila
svůj účel

2.3.1

Bývalí účastníci
projektů, u nichž
67 310
intervence formou
sociální práce naplnila
svůj účel

2.3.1

účastníci

účastníci

osoby

osoby

osoby

výsledek

výstup

výsledek

výsledek

výsledek

0

0

0

0

0

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012

1.1.2017

1.1.2017

1

27

9

27

27

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě potřeb regionu, tyto potřeby byly
zjištěny prostřednictvím vlastního šetření
není MAS. Projektové záměry pak byly
požadováno kvalifikovaným odhadem porovnány s
výši alokace, která je na dané opatření
určena.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě potřeb regionu prostřednictvím
vlastního šetření. V rámci tohoto opatření
plánuje MAS podpořit nejméně jednu
sociální službu registrovanou podle
zákona o sociálních službách. Hodnota
indikátoru vychází z předpokládaného
zapojení 1,5 pracovníka (hrubá mzda v
souladu s šetřením MPSV a mzdami v ZK
obvyklými), kdy budou úvazky členěny dle
potřeby služby, s okamžitým zapojením
pro celkem 6 klientů. Ročně bude
není podpořena práce se dvěma skupinami s 6
požadováno klienty. Během 3 let tak bude podpořeno
36 účastníků, přičemž předpokládáme, že
bagatelní podporu překročí 75% z nich,
tedy 27 účastníků. V rámci realizace
projektu bude pořízeno vybavení a
mohou být hrazeny režijní náklady.
Model podpory předpokládá: [mzdové
náklady 25 000*1,5 úvazku*3 roky]
+vybavení, režie(max.15%)

Hodnota indikátoru vychází z celkového
počtu účastníků, který je 36 osob (6 osob
okamžitá kapacita*2 skupiny ročně*3
roky). Předpokládáme, že 25% z tohoto
celkového počtu účastníků nepřekročí
není hranici bagatelní podpory a jsou tedy
požadováno vykazováni v rámci MI 67 010. 75%
účastníků z celkvého počtu podpořených
osob je pak vykazováno v rámci MI 60
000.

31.12.2023

Hodnota MI vychází z celkového počtu
podpořených osob (viz MI 60000) a je
provázána s hodnotou MI 67 310.
není Relevantnost tohoto výpočtu bude záviset
požadováno na skutečně realizovaných projektech,
které vzejdou z transparentního
výběrového procesu.

31.12.2023

Hodnota MI vychází z celkového počtu
podpořených osob (viz MI 60000) a je
provázána s hodnotou MI 67 315.
není Relevantnost tohoto výpočtu bude záviset
požadováno na skutečně realizovaných projektech,
které vzejdou z transparentního
výběrového procesu.

31.12.2023

není částky.Částka vychází z informace Mze požadováno alokace pro programový rámec PRV.

Předpokládá se plné využití alokované

SC 2.2 O 2.2.3 PRV

SC 2.3 O 2.3.1 IROP

6

4

6B

9d

19.3.1

4.1

92 501 Celkové veřejné výdaje

50 000

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

EUR

zařízení

výstup

výstup

0

0

1.1.2012

1.1.2012

12 956

5

31.12.2023

V rámci analýzy potřeb MAS a přípravy
MAP byly popsány potřeby rozvoje
základních škol a škol mateřských.
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.
Očekáváme, že dojde k rekonstrukci 6
učeben ve 3 základních školách, kdy v
2 návaznosti na technický stav budov,
umístění učeben a podmínek pro jejich
nové vybavení dosáhnou průměrně
předpokládané náklady na 1 učebnu
včetně souvisejících investic cca 0,8
milionu Kč. U mateřských škol, s ohledem
na omezenou finanční alokaci, plánujeme
podporu maximálně 2 MŠ, každou v
maximální hodnotě 0,5 milionu Kč.

SC 2.3 O 2.3.1 IROP

4

9d

4.1

50 001

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

SC 2.3 O 2.3.1 IROP

4

9d

4.1

50 020

Podíl tříletých dětí
umístěných v
předškolním zařízení

SC 2.3 O 2.3.1 IROP

SC 2.3 O 2.3.1 IROP

SC 2.3 O 2.3.2 IROP

4

4

4

9d

9d

9d

4.1

4.1

4.1

50 120

Počet osob
využívajících zařízení
péče o děti do tří let

50 030

Podíl osob předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

50 000

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

SC 2.3 O 2.3.2 IROP

4

9d

4.1

50 001

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

SC 2.3 O 2.3.2 IROP

4

9d

4.1

50 030

Podíl osob předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

SC 2.3 O 2.3.3 OPZ

SC 2.3 O 2.3.3 OPZ

2

2

2.3

2.3

2.3.1

2.3.1

60 000

Celkový počet
účastníků

Účastníci, kteří získali
62 600 kvalifikaci po ukončení
své účasti

osoby

výstup

0

1.1.2012

%

výsledek

77,3

31.12.2013

osoby

výsledek

8

1.1.2012

170

31.12.2023

90,5

12

31.12.2023

31.12.2023

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
není
počet podpořených uživatelů v jednom
požadováno
okamžiku v jednotlivých zařízeních je
následující:
2xZŠ=1 učebna s kapacitou 30 a 1 učebna
s kapacitou 20 žáků=celkem kapacita 100
žáků
1xZŠ=2 učebny s kapacitou 20 žáků=
celkem kapacita 40 žáků
2xMŠ= 1 učebna s kapacitou 15
dětí=celekm 30 dětí
MAS převzala hodnoty z Programového
není
dokumentu IROP.

požadováno

Výchozí hodnota byla stanvena na základě
šetření zjišťující počty dětí vč. dětí do 3
let, které proběhlo v rámci mateřských
škol na území MAS. 1 dítě = alespoň jedna
osoba využívající zařízení péče o dítě do 3
není let. V rámci omezených finančních
požadováno možností nepředpokládáme realizaci
opatření ve více než 1-2 zařízení MŠ,
čemuž odpovídá cílová hodnota
celkového počtu osob využivající zařízení
péče o děti do 3 let.
MAS převzala hodnoty z Programového

%

zařízení

výsledek

výstup

5,4

0

31.12.2013

1.1.2012

5

1

31.12.2023

31.12.2023

osoby

výstup

0

1.1.2012

75

31.12.2023

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

účastníci

účastníci

výstup

výsledek

0

0

1.1.2012

1.1.2012

2

2

31.12.2023

31.12.2023

není dokumentu IROP.
požadováno
V rámci podpory opatření dojde k
rekonstrukci a rozšíření 1 zařízení tak, aby
mohlo poskytovat kvalitní 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
0
postupně upřesněn s respektem k
definované alokaci. V souladu s finančním
plánem je podpora tohoto opatření
plánována až na rok 2019, proto je
hodnota milníku v roce 2018 nulová.

Nedojde k navýšení počtu žáků, dojde ke
zvýšení kvality podmínek pro neformální
vzdělávání a zvýšení jeho atraktivity pro
cílovou skupinu, která je v území početně
není jednoznačně definovaná. Zvýšení
požadováno atraktivity prostředí pro neformální
vzdělávání pak výrazně sníží riziko
přesunu dětí za aktivitami neformálního
vzdělávání do jiných obcí, případně
spádových měst.
MAS převzala hodnoty z Programového
není dokumentu IROP.

požadováno
Indikátor uvádí počet osob, které budou
zapojeny do činnosti sociálního podniku,
který vznikne v území MAS. Na základě
analýz a expertního posouzení
není projektových záměrů byla definována
požadováno relevantní potřeba vzniku 1 sociálního
podniku v rámci kterého lze předpokládat
podporu dvou pracovních míst a tedy i
zvýšení kvalifikace jeho zaměstnanců.
Indikátor uvádí počet osob, které budou
zapojeny do činnosti sociálního podniku,
který vznikne v území MAS. Na základě
analýz a expertního posouzení
projektových záměrů byla definována
není
relevantní potřeba vzniku 1 sociálního
požadováno
podniku v rámci kterého lze předpokládat
podporu dvou pracovních míst a tedy i
zvýšení kvalifikace jeho zaměstnanců.
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SC 2.3 O 2.3.3 OPZ

2

2

2

2.3

2.3

2.3

62 700

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti

2.3.1

62 800

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

účastníci

2.3.1

Počet sociálních
10 213 podniků vzniklých díky
podpoře

sociální
podniky

2.3.1

účastníci

výsledek

výsledek

0

0

1.1.2012

1.1.2012

2

2

31.12.2023

31.12.2023

Indikátor uvádí počet osob, které budou
zapojeny do činnosti sociálního podniku,
který vznikne v území MAS. Na základě
analýz a expertního posouzení
není projektových záměrů byla definována
požadováno relevantní potřeba vzniku 1 sociálního
podniku v rámci kterého lze předpokládat
podporu dvou pracovních míst a tedy i
zvýšení kvalifikace jeho zaměstnanců.
Indikátor uvádí počet osob, které budou
zapojeny do činnosti sociálního podniku,
který vznikne v území MAS. Na základě
analýz a expertního posouzení
není projektových záměrů byla definována
požadováno relevantní potřeba vzniku 1 sociálního
podniku v rámci kterého lze předpokládat
podporu dvou pracovních míst a tedy i
zvýšení kvalifikace jeho zaměstnanců.
Na základě analýz a expertního posouzení

výstup

0

1.1.2012

1

31.12.2023

není projektových záměrů byla definována
požadováno relevantní potřeba vzniku 1 sociálního
podniku.
Na základě analýz a expertního posouzení
projektových záměrů byla definována
není
relevantní potřeba vzniku 1 sociálního
požadováno podniku.

SC 2.3 O 2.3.3 OPZ

2

2.3

2.3.1

Počet sociálních
podniků vzniklých díky
10 211
podpoře, které fungují i
po skončení podpory

SC 3.1 O 3.1.2 PRV

6

6B

19.2.1

92 702

Počet podpořených
operací (akcí)

akce

výstup

0

1.1.2012

1

31.12.2023

0 šetření na území MAS.

SC 3.1 O 3.1.2 PRV

6

6B

19.2.1

93 001

Celková plocha

ha

výstup

0

1.1.2012

3

31.12.2023

0 šetření na území MAS.

sociální
podniky

výsledek

0

1.1.2012

1

31.12.2023

Identifikovaný požadavek na základě
Identifikovaný požadavek na základě

