Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
Identifikace indikátorů

IDENTIFIKACE programu
Specifický cíl
SCLLD

A.1Dostupné
bydlení a služby

A. 2 Kvalitní a
komplexní
vzdělávání

Opatření SCLLD
Program

A.1.2 Vznik a rozvoj
systému sociálního
bydlení

A.2.1 Zajišťování
podmínek pro
kvalitnější vzdělávání

A.3.1 Podpora
zařízení doplňujících
kapacitu
institucionálních
forem zařízení

IROP

IROP

IROP

Prioritní osa
OP/
Priorita Unie

4

4

4

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

9d

9d

9d

Specifický cíl
OP/
Operace PRV

4.1

Hodnoty indikátorů

Měrná jednotka

Typ
indikátoru
(výstup/
výsledek)

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum cílové
hodnoty

Milník
31. 12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Název indikátoru

5 53 01

počet podpořených bytů
pro sociální bydlení

bytové jednotky

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

0

Průzkumem byla zjištěna neexistence sociálního bydlení v území MAS. Proto byly
výchozí hodnoty indikátorů stanoveny jako nulové. Předpokládáme, že indikátor
bude naplněn prostřednictvím podpory vzniku dvou sociálních bytů. Vlastním
průzkumem trhu (konzultace se stavebními firmami)byly stanoveny průměrné
náklady 500 000 Kč na podporu jedné bytové jednotky (2*500 000 =1000000),
Vzhledem k pokročilému datu a potřebě uskutečnění výběrových řízení, byl milník
stanoven jako 0.

5 53 20

Průměrný počet osob
využívajících sociální
bydlení

osoby/rok

výsledek

0

31.12.2014

2,8

31.12.2023

ne

Průzkumem byla zjištěna neexistence sociálního bydlení v území MAS. Proto byly
výchozí hodnoty indikátorů stanoveny jako nulové.Výsledná hodnota
předpokládaného využití byla stanovena jako součin počtu lůžek (4) a průměrné
obložnosti na jedno lůžko za rok dle dat MPSV ČR ( 0,7).

5 53 10

nárůst kapacity
sociálních bytů

lůžka

výsledek

0

31.12.2014

4

31.12.2023

ne

Průzkumem byla zjištěna neexistence sociálního bydlení v území MAS. Proto byly
výchozí hodnoty indikátorů stanoveny jako nulové. Cílové hodnoty dle
předpokládaného využití daných finančních prostředků byly stanoveny po
konzultacích s potencionálními žadateli o finanční příspěvek na vytvoření
sociálního bydlení, které se ukázalo jako nanejvýš potřebné a hodnota indikátoru
byla stanovena na uvedenou výši, která představuje počet lůžek.

5 00 30

Podíl osob předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

2

Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě
průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Dle
průzkumu požadavků ZŠ a finanční alokace, kterou může MAS poskytnout na
úpravy tříd, bezbariérovost, polytechnické vybavení, ICT technologie byla konečná
hodnota indikátoru stanovena na 5 podpořenýchvzdělávacích zařízení (ZŠ).
Podpořeny budou projekty jak na vybavení tak na stavební úpravy.
Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory modernizace
6 učeben zaměřených na klíčové kompetence v celkové výši 1043000 Kč /jedn,
pořízení bezbariérového řešení (výtah v ZŠ) v průměrné výši 500000/jedn. a
podporu a pořízení ICT technologií ve formě posílení a síťování 2 škol ve výši
1600000 Kč(průměrná cena 800000 Kč /jedn.) Průměrnou cenu na jednotku
indikátoru 1672000 Kč MAS stanovila na základě vlastního průzkumu
trhu.Podmínkou je účast žadatele v MAP. Předpokládáme úspěšné dokončení 2
projektů před 31. 12. 2018, proto milník dosahuje hodnotu 2 a to i vzhledem k
připravenosti projektů k jejich realizaci.

5 00 00

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

19.12.2016

1520

31.12.2023

ne

Uvedená hodnota indikátoru je stanovena dle kvalifikovaného odhadu potřeb
území a navazuje na indikátor 50000. Hodnota vyjadřuje počet uživatelů nově
vybudovaného nebo inovovaného vzdělávacího zařízení, což představuje
renovované učebny o kapacitě 25 žáků. Předpokládaný počet učeben je 6
(6x25=150) a součet kapacit předpokládaných podpořených vzdělávácích
zařízení 1370 žáků (145+525+700).

5 00 30

Podíl osob předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

zařízení

výstup

0

19.12.2016

5

31.12.2023

4.1

4.1

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Kód NČI2014+

A.3.1 Podpora
zařízení doplňujících
kapacitu
institucionálních
forem zařízení

A.3.2 Zvyšování
kvality infrastruktury
MŠ a rozšiřování
kapacit

A.3.3 Podpora
prorodinných aktivit

IROP

IROP

OPZ

4

4

2

9d

9d

2.3

4.1

5 00 00

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

zařízení

výstup

0

19.12.2016

5

31.12.2023

1

Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě
průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Dle
průzkumu požadavků předpokládaných žadatelů a finanční alokace, kterou může
MAS poskytnout na úpravy prostor, bezbariérovost, polytechnické vybavení, ICT
technologie byla konečná hodnota indikátoru stanovena na celkem 5 podpořených
družin a klubů. Předpokládaná průměrná podpora je stanovena na 400000
Kč/projekt (5*400000). Průměrnou cenu MAS stanovila na základě vlastního
průzkumu trhu.Předpokládáme úspěšné dokončení 1 projektu před 31. 12. 2018,
proto milník dosahuje hodnotu 1 a to i vzhledem k připravenosti projektů k jejich
realizaci.

5 00 01

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

19.12.2016

100

31.12.2023

ne

Uvedená hodnota indikátoru je stanovena dle kvalifikovaného odhadu potřeb
území a navazuje na indikátor 50000. Hodnota vyjadřuje počet uživatelů nově
vybudovaných nebo rekonstruovaných učeben o kapacitě jedné učebny 20 dětí,
tedy celková hodnota indikátoru je 5*20=100

5 00 20

Podíl tříletých dětí
umístěných v
předškolním zařízení

%

výsledek

77,3

31.12.2013

90,5

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

5 00 00

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

zařízení

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

0

Průzkumem území byl zjištěn zájem o podporu jednoho zařízení péče o děti
předškolního věku,které má zájem o investce do budovy a zařízení. Milník byl
stanoven na základě připravenosti žadatele s ohledem na potřebná povolení a
výběrová řízení. Průměrná hodnota byla stanovena na základě vlastního
průzkumu trhu a činí 4350000 Kč.

5 00 01

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

19.12.2016

20

31.12.2023

ne

Uvedená hodnota je kapacita zařízení předpokládaného žadatele, který má záměr
vybudovat zázemí včetně nákupu pozemku, stavby a vybavení. Předpokládá
max.možnou kapacitu 20 dětí.

5 01 10

Počet osob využívajících
zařízení péče o děti
předškolního věku

osoby

výsledek

0

15.5.2017

25

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že prostřednictvím realizace projektů bude moci využívat
podpořené zařízení pro děti předškolního věku 25 osob.Plánujeme podpořit 2
zařízení o kapacitě 1x10 a 1x15 dětí.

5 01 30

Počet osob pracujících v
rámci flexibilních forem
práce

osoby

výsledek

0

15.5.2017

3

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že prostřednictvím realizace projektů budou moci pracovat FFP
3 osoby.

6 27 00

Účastníci zaměstnání po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ

osoby

výsledek

0

15.5.2017

15

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory projektů,
které umožní vstup výše uvedeného počtu osob na trh práce.

6 26 00

Účastníci,kteří získali
kvalifikaci po ukončení
své účasti

osoby

výsledek

0

15.5.2017

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory projektů,
které umožní zvýšení kvalifikace uvedenému počtu osob.

6 28 00

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

15.5.2017

15

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory projektů,
které umožní vstup výše uvedeného počtu osob na trh práce.

5 01 00

Počet podpořených
zařízení péče o děti
předškolního věku

zařízení

výstup

0

15.5.2017

2

31.12.2023

ne

Uvedená hodnota indikátoru je stanovena dle kvalifikovaného odhadu. Jedná se o
neprojektový indikátor, který nebude příjemce vykazovat, ale v systému se bude
plnit automaticky. MAS předpokládá podporu uvedeného počtu zařízení.

4.1

2.3.1

A.3.3 Podpora
prorodinných aktivit

OPZ

2

2.3

2.3.1

5 01 05

A.3.5 Podpora
mobilní psychiatrické
péče

A.3.6 Infrastruktura
pro sociální péči a
služby

IROP

IROP

IROP

4

4

4

9d

9d

9d

4.1

podniky

výstup

0

15.5.2017

3

31.12.2023

ne

Bude realizováno ve vazbě na indikátor 50130. Předpokládáme, že 3
zaměstnavatelé mohou podpořit FFP.

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory projektů
zaměřených na poskytování prorodinných služeb příměstských nebo příveských
táborů, konaných v době školních prázdnin letních i zimních případně jarních a
podzimních pro děti mladšího školního věku, činnosti klubů, družin a dětských
skupin. Předpokládaný celkový počet pracovníků v plném úvazku je 5, s tím , že
úvazky mohou být rozděleny na částečné. Předpokládaná průměrná superhrubá
mzda na jednoho pracovníka je 33 800,- Kč( 150 ,- Kč/hod). Kalkulace mzdových
výdajů: 5*5*3*33800=2535800. Částka 126200 je určena na nákup vybavení pro
práci s cílovou skupinou.
Celková alokace na opatření je 2 662 000,- Kč. Předpokládaná hodnota indikátoru
představuje počet rodičů, kteří se mohou díky umístění dítěte nebo dětí v projektu
zapojit na trh práce. Realizovaný výdaj ve prospěch 1 účastníka je cca 40 tis. Kč.

6 00 00

Celkový počet
účastníků

osoby

výstup

0

19.12.2016

65

31.12.2023

ne

5 00 01

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

19.12.2016

25

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že bude v rámci projektů podpořen uvedený počet dětí, které
mohou využívat zařízení (kluby, družiny)podpořená prostřednictvím projektů.

5 73 10

Kapacity poskytovatelů
psych.péče vytvořené
nebo modernizované
v souvislosti
s reformou
psych.péče.

osoby/den

výsledek

10

31.12.2014

20

31.12.2023

ne

Uvedené hodnoty indikátoru zahrnují součet počtu klientů ambulantní péče (cca 8
oso) a klientů, kterým může být poskytnuta péče v centru duševního zdraví(cca
12osob)

5 74 10

Průměrná délka
hospitalizace v
institucích dlouhodobé
psychiatrické péče

dny

výsedek

115

31.12.2012

103

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

5 73 01

Počet podpořených
poskytovatelů
psychiatrické péče

poskytovatelé

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

ne

Finančními možnostmi MAS a průzkumem bylo zjištěno, že v daném opatření by
mohl být podpořen jeden poskytovatel se zájmem o vytvoření centra duševního
zdraví. Předpokládá nákup a rekonstrukci objektu. Ceny byly stanoveny na
základě vlastního průzkumu trhu, průměrnou cenu MAS stanovila na základě
porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem podobných projektů a činí
8900000,- Kč.

5 74 10

Průměrná délka
hospitalizace v
institucích dlouhodobé
psychiatrické péče

dny

výsedek

115

31.12.2012

103

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

5 78 01

Počet podpořených
mobilních týmů

týmy

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Průzkumem byla u poskytovatelů psychiatrické péče zjištěna potřeba
modernizace jejich vybavení automobily a zlepšení vybavení zázemí pro
poskytování služeb. Předpokládáme podpořit nákup 2 ks osobních automobilů v
hodnotě cca 350000/ks (2*350000), úpravu zázemí pro poskytování služeb
(2*500000), pořízení zdravotnických technologií v hodnotě celkem
440000.Alokace umožňuje podpořit vybavení pro uvedený počet mobilních týmů.
Ceny byly stanoveny na základě průzkumu trhu.

6 75 10

Kapacita služeb a
sociální práce

klienti

výsledek

35

31.12.2014

66

31.12.2023

ne

Výchozí hodnota vychází z šetření MAS u poskytovatelů sociálních služeb. Cílová
hodnota vyjadřuje maximální okamžitou kapacitu 3 zázemí pro odborné sociální
poradenství (celkem 3x5klientů=15), 2 zázemí pro osobní asistenci ( celkem
2x16= 32), 4 zázemí terénní pečovatelské služby ( 1x8, 2x3, 1x5, celkem 19
klientů).

A. 3 Zkvalitnění
života rodiny

A.3.4 Infrastruktura
pro zdravotní péči

Počet zaměstnavatelů,
kteří podporují flexibilní
formy práce

4.1

4.1

A.3.6 Infrastruktura
pro sociální péči a
služby

A.3.7 Zlepšení kvality
sociální péče

IROP

OPZ

4

2

9d

2.3

4.1

5 54 01

Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci

zázemí

výstup

0

19.12.2016

9

31.12.2023

ne

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě analýzy a průzkumu stávajících
sociálních služeb v území MAS. MAS plánuje podpořit 9 zázemí poskytujících
služby. Jedná se o rekonstrukci prostor, vybavení prostor. MAS stanovila ceny na
základě průzkumu trhu šetřením pořizovacích cen na průměrnou výši 490000,Kč.

5 54 02

Počet poskytovaných
druhů sociálních
služeb

služby

výstup

0

19.12.2016

3

31.12.2023

ne

Hodnota indikátoru vychází ze zjišťování potřeb v území MAS. MAS plánuje
podpořit 3 zázemí pro odborné sociální poradenství, 2 zázemí pro udržení osobní
asistence, 4 zázemí pečovatelské služby.

6 70 10

Využívání podpořených
služeb

osoby

výsledek

0

15.5.2017

69

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory
možného počtu klientů, kterým mohou podpoření pracovníci za pracovní dobu
poskytnout požadovanou službu. Mohou zde být započteni i klienti, kteří nesplní
bagatelní podporu nebo klienti anonymní. Předpokládaný počet klientů
využívajících podpořených služeb je součet kapacit v sociálně terapeutických
dílnách (20 osob), terénních službách (6 osob), sociálních službách a sociálně
rehabilitačních službách (8 osob), osobní asistenci (2 osoby), odborném sociálním
poradenství ( 4 osoby), sociálně aktivizační služby ( okamžitá kapacita 5) + klienti
anonymní nebo ti, kteří nedosáhnou bagatelní podpory (20 osob).

6 73 10

Bývalí účastníci projektu,
u nichž intervence
formou sociální práce
naplnila svůj účel

osoby

výsledek

0

15.5.2017

15

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory sociálních
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v uvedené výši.

6 73 15

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

osoby

výsledek

0

15.5.2017

15

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory sociálních
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v uvedené výši.

2.3.1
6 70 01

Kapacita podpořených
služeb

místa

výstup

0

19.12.2016

45

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím personální podpory 5
plných úvazků pracovníků, kde se počítá s terénní a ambulantní službou pro
předpokládanou okamžitou kapacitu 45 osob ,předpokládaná okamžitá kapacita
osob v sociálně terapeutických dílnách (20 osob), terénních službách (6 osob),
sociálních službách a sociálně rehabilitačních službách( 8 osob), osobní asistenci
(2 osoby), odborném sociálním poradenství ( 4 osoby), sociálně aktivizační služby
( okamžitá kapacita 5).
Průměrná hrubá mzda pracovníka v sociálních službách je cca 160,- Kč/hod, tedy
cca 26 900,- Kč hrubá mzda měsíčně, cca 36 000,- superhrubá mzda (dle
místních zdrojů). Výpočet potřebné alokace: počet podpořených plných úvazků
5*SHM 36000* průměrná doba trvání projektu max.36 měsíců , alokace 6 480
000. Z toho vyplývají mzdové náklady na jednoho klienta 7 200,- Kč měsíčně.

6 00 00

Celkový počet
účastníků

osoby

výstup

0

15.5.2017

80

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory
klientů užívajících sociální služby poskytovatelů, kteří budou mít personálně
podpořeno celkově 5 pracovních úvazků, které mohou být rozdělené na částečné.
Celkovou délku projektů předpokládáme max. až 36 měsíců, pak je
předpokládaná výše čerpání 36*5*36000= 6480000 Předpokládaný počet klientů
sociálně terapeutické dílny (počet klientů 20 stávající STD, další podpora činnosti
služeb STD a fakultativních činností), klientů terénních služeb se zdravotním
postižením (předpokládaný počet 23 klientů – osob se zdravotním postižením,
služby dle§37, §39, §43, §44, §64, §70 a uživatelů sociálních služeb a
aktivizačních činností pro mládež a rodiny s dětmi (předpokládaný počet 17),
podpořených pečujících osob a zaměstnanců organizací poskytujících sociální
služby a sociálních pracovníků (celkový počet 20).

6 74 01

Nové nebo inovované
sociální služby týkající se
bydlení

služby

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím vzniku dvou služeb
týkajících se podpory sociálního bydlení.

A.4.1 Rozšíření
nabídky péče a
služeb pro sociálně
znevýhodněné
osoby.

OPZ

2

2.3

2.3.1

6 70 10

Využívání
podpořených služeb

osoby

výsledek

0

15.5.2017

18

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory
možného počtu klientů, kterým mohou podpoření pracovníci za pracovní dobu
poskytnout požadovanou službu. Mohou zde být započteni i klienti, kteří nesplní
bagatelní podporu nebo klienti anonymní. Předpokládaný počet klientů
využívajících podpořené služby, je součet účastníků aktivit a programů
sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním
a jejich rodinné příslušníky mimo zdravotní služby a péči (5 osob), aktivity
zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péči, domácí paliativní péči( 6
osob) rozvoj sociálního bydlení (4 osoby), vzdělávání pracovníků organizací (3
osoby). .

6 73 10

Bývalí účastníci projektu,
u nichž intervence
formou sociání práce
naplnila svůj účel

osoby

výsledek

0

15.5.2017

6

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory činností mimo
zákon č.108/2006 o sociálních službách v uvedené výši.

6 70 01

Kapacita podpořených
služeb

místa

výstup

0

19.12.2016

15

31.12.2023

ne

A.4 Sociální
začleňování a boj
s chudobou

A.4.2 Podpora
komunitních center

B.1.1 Modernizace
zemědělské
techniky, technologie
a
nemovitostí(Moderní
hospodaření)

B.1 Rozvoj
zemědělství

IROP

PRV

4

6

9d

6B

4.1

19.2.1

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím personální podpory 2
plných úvazků pracovníků, kde se počítá se službou nad rámec zákona 108.
Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým
duševním onemocněním, a jejich rodinné příslušníky mimo zdravotní služby a
péči (5 osob), aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péči,
domácí paliativní péči (6 osob) rozvoj sociálního bydlení (4 osoby).
Průměrná hrubá mzda pracovníka v sociálních službách je cca 160,- Kč/hod, tedy
cca 26 900,- Kč hrubá mzda měsíčně, cca 36 000,- superhrubá mzda (dle
místních zdrojů). Výpočet potřebné alokace: počet podpořených plných úvazků 2
*SHM36000* doba trvání projektu = max.až 36 měsíců , alokace na personální
podporu 2 592 000. Z toho vyplývají náklady na jednoho klienta 4800,-Kč
měsíčně.

6 00 00

Celkový počet
účastníků

osoby

výstup

0

15.5.2017

32

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory
klientů užívajících sociální služby poskytovatelů, kteří budou mít personálně
podpořeny celkově 2 pracovní úvazky, které mohou být rozdělené na částečné.
Průměrnou celkovou délku projektů předpokládáme max.až 36 měsíců, pak je
předpokládaná výše čerpání 36 *2*36000= 2 592 000,- Kč. Aktivity a programy
sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
a jejich rodinné příslušníky mimo zdravotní služby a péči (8 osob), aktivity
zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péči (10 osob), domácí
paliativní péči (7 osob) rozvoj sociálního bydlení (4 osoby), vzdělávání pracovníků
organizací (3 osoby).

6 74 01

Nové nebo inovované
sociální služby týkající se
bydlení

služby

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory dvou
sociálních služeb týkajících se bydlení..

6 75 10

Kapacita služeb a sociální
práce

klient

výsledek

0

31.12.2014

20

31.12.2023

ne

Cílová hodnota je stanovena jako možná výše maximální možné kapacity v
jednom okamžiku.Představuje počet klientů, kterým mohou být v jeden okamžik
poskytnuty služby podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce
ve 2 zázemích najednou. Předpokládaná okamžitá kapacita každého centra je
10 osob.

5 54 01

Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci

zázemí

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

V území MAS se v současné době nenachází komunitní centrum v pojetí
podmínek programu IROP. Předpokládáme, že indikátor bude naplněn
prostřednictvím podpory vzniku 2 komunitních center v průměrné hodnotě
2000000 Kč na jednu realizaci. Průměrná cena byla stanovena na základě
vlastního průzkumu trhu.

5 54 02

Počet poskytovaných
druhů sociálních služeb

služby

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Cílová hodnota indikátoru je stanovena s ohledem na podmínku, že lze
započítávat služby poskytované dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.
Předpoklad je, že se zde budou poskytovat služby sociální péče a odborné
sociální poradenství.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2014

2

31.12.2023

1

Cílová hodnota byla stanovena výpočtem z předpokládané alokace na Fichi / kurz
EUR 27,50/200000EUR na jedno pracovní místo.Ve výzvě MAS bude nejnižší
možný pracovní úvazek 0,5.

B.1.1 Modernizace
zemědělské
techniky, technologie
a
nemovitostí(Moderní
hospodaření)

B.1 Rozvoj
zemědělství

B.1.2 Podpora
doplňkového
zemědělství (Místní
zdroje)

B.1.3 Zpracování
zemědělské
produkce a uvádění
na trh (Vyrábíme,
nabízíme)

B.2 Šetrné
hospodaření v
lesích

B.2.1 Modernizace
lesnické techniky,
technologie a
školkařství (Udržme
si lesy)

PRV

6

6B

19.2.1

19.2.1
PRV

PRV

PRV

B.2.3 Neproduktivní
investice (Krása a
energie lesa)

PRV

B.3.1 Zahájení a
rozvoj
nezemědělských
činností
zemědělských a
nezemědělských
podnikatelů.(Nové
příležitosti)

PRV

6

6

6

6

6

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

19.12.2016

14

31.12.2023

3

Dle průzkumu území MAS jde o předpokládaný počet úspěšných žadatelů.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2014

0,5

31.12.2023

0

Cílová hodnota byla stanovena výpočtem z předpokládané alokace na Fichi / kurz
EUR 27,50/200000EUR na jedno pracovní místo.Ve výzvě MAS bude nejnižší
možný pracovní úvazek 0,5.

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

0

Dle průzkumu území MAS jde o předpokládaný počet úspěšných žadatelů.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2014

0,5

31.12.2023

0,5

Cílová hodnota byla stanovena výpočtem z předpokládané alokace na Fichi / kurz
EUR 27,50/200000EUR na jedno pracovní místo.Ve výzvě MAS bude nejnižší
možný pracovní úvazek 0,5.

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

1

Dle průzkumu území MAS jde o předpokládaný počet úspěšných žadatelů.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2014

0,5

31.12.2023

0,5

Cílová hodnota byla stanovena výpočtem z předpokládané alokace na Fichi / kurz
EUR 27,50/200000EUR na jedno pracovní místo.Ve výzvě MAS bude nejnižší
možný pracovní úvazek 0,5.

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

1

Dle průzkumu území MAS jde o předpokládaný počet úspěšných žadatelů.

93001

Celková podpořená
plocha

ha

výstup

0

19.12.2016

0,4

31.12.2023

0

Uvedená hodnota byla stanovena jako součet součinu délky a šířky podpořených
ploch.

92702

Počet podpořených
operací (akcí)

akce/operace

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

0

Dle průzkumu území MAS jde o předpokládaný počet úspěšných akcí.

9 48 00

Pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2014

0,5

31.12.2023

0,5

Cílová hodnota byla stanovena výpočtem z předpokládané alokace na Fichi / kurz
EUR 27,50/200000EUR na jedno pracovní místo.Ve výzvě MAS bude nejnižší
možný pracovní úvazek 0,5.

9 37 01

Počet podpořených
podniků/příjemců

počet

výstup

0

19.12.2016

3

31.12.2023

1

Dle průzkumu území MAS jde o předpokládaný počet úspěšných žadatelů.

1 04 11

Míra nezaměstnanosti
osob s nejnižším
vzděláním

%

výsledek

28,5

31.12.2012

22

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

1 00 00

Počet podniků
pobírajících podporu

podniky

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

1

Průzkumem byl zjištěn předpokládaný zájem 2 podniků (1*1200000 +
1*1030000)o podporu na vybavení technologiemi a stavební úpravy. Jedná se o
nově vznikající podniky.Průměrnou cenu MAS stanovila na základě vlastního
průzkumu trhu. Hodnota milníku byla stanovena s ohledem na připravenost
předpokládaných žadatelů.

1 01 02

Počet podniků
pobírajících granty

podniky

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Průzkumem byl zjištěn předpokládaný zájem o podporu na vybavení
technologiemi a stavební úpravy a možná podpora uvedeného počtu podniků.
Jedná se o nově vznikající podniky.

1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích

FTE

výstup

0

19.12.2016

6

31.12.2023

ne

Pomocí poskytnuté podpory se předpokládá vznik uvedeného počtu plných
pracovních míst. Hodnota je výsledkem přepočtu částečných pracovních úvazků
na plné a zahrnuje pracovníky z cílových i necílových skupin. Průměrný náklad na
jedno FTE je cca 371000 Kč (předpoklad 3*400000+3*343000)

1 01 05

Počet nových podniků,
které dostávají podporu

podniky

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Průzkumem byl zjištěn zájem o vznik uvedeného počtu nových podniků se
sociálním zaměřením.

1 03 00

Soukromé investice
odpovídající veřejné
podpoře podniků
(granty)

EUR

výstup

0

19.12.2016

4054

31.12.2023

ne

Dle předpokládané dotace poskytnuté MAS na toto opatření výpočtem podle
metodiky byla stanovena uvedená cílová hodnota za použití výše kurzu
27,50Kč/EUR. Výpočet: 2230000*0.05/27,50= 4054,- EUR

6B

6B

6B

6B

6B

19.2.1

19.2.1

19.2.1

19.2.1

B.3 Rozvoj
podnikání

B.3.2 Podpora
sociálního podnikání

IROP

4

9d

4.1

B.4 Rozvoj
cestovního

B.4.1 Podpora šetrné
venkovské turistiky
(Za zážitky na
venkov)

B.5.1 Aktivity na trhu
práce

PRV

6

6B

1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích se zaměřením
na znevýhodněné
skupiny

FTE

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Pomocí poskytnuté podpory se předpokládá vznik uvedeného počtu plných
pracovních míst. Hodnota je výsledkem přepočtu částečných pracovních úvazků
na plné a je stanovena jako 1/3 indikátoru 1 04 00. Zahrnuje jen pracovníky z
cílových skupin ( předpoklad 1*400000 + 1*343 000).

9 48 00

Pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

31.12.2014

1

31.12.2023

0,5

Cílová hodnota byla stanovena výpočtem z předpokládané alokace na Fichi / kurz
EUR 27,50/200000EUR na jedno pracovní místo.Ve výzvě MAS bude nejnižší
možný pracovní úvazek 0,5.

podniky

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

1

Dle průzkumu území MAS jde o předpokládaný počet úspěšných žadatelů.

19.2.1
9 37 01

OPZ

2

2.3

Počet podpořených
podniků/příjemců

5 01 30

Počet osob pracujících
v rámci flexibilních
forem práce

osoby

výsledek

0

15.5.2017

4

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že bude realizována finanční podpora firmám, které zaměstnají
osobu z CS flexibilní formou práce dle úvazku.

6 28 00

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

15.5.2017

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory poradenství a
odborných služeb a výše uvedený počet osob si bude díky podpoře aktivně
vyhledávat uplatnění na trhu práce.

6 27 00

Účastníci zaměstnání po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ

osoby

výsledek

0

15.5.2017

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory flexibilních
forem práce v uvedené výši.

6 26 00

Účastníci,kteří získali
kvalifikaci po ukončení
své účasti

osoby

výsledek

0

15.5.2017

4

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené hodnotě v souvislosti
s podporou vzdělávání pro skupiny podnikatelů

podniky

výstup

0

19.12.2016

3

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že bude realizováno ve vazbě na indikátor 50130 a flexibilní
formy práce se podaří zavést alespoň u 3 zaměstnavatelů.

2.3.1

5 01 05

Počet zaměstnavatelů,
kteří podporují
flexibilní formy práce

6 00 00

Celkový počet
účastníků

osoby

výstup

0

19.12.2016

4

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory pro
firmy, které zaměstnají osoby z CS flexibilní formou práce. Kalkulace: Za
předpokladu 150,- Kč hrubé mzdy/hod. je měsíční hrubá mzda 25 200,- Kč a
superhrubá mzda cca 33 800,- Kč. Předpokládáme, že mohou být podpořeny 3
projekty (minim.částka na projekt je 400 000 Kč) což může představovat 4
pracovní místa, záleží na zvolené formě práce. Celková alokace na opatření je 1
200 000,- Kč..

1 02 11

Počet sociálních
podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují
i po ukončení podpory

organizace

výsledek

0

31.12.2014

1

31.12.2023

ne

Předpokládáme fungování jednoho podniku

6 27 00

Účastníci zaměstnání po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ

osoby

výsledek

0

15.5.2017

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené hodnotě v souvislosti
s podporou zaměstnávání pro sociální podniky

6 26 00

Účastníci,kteří získali
kvalifikaci po ukončení
své účasti

osoby

výsledek

0

15.5.2017

1

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené hodnotě v souvislosti
s podporou zaměstnávání pro sociální podniky.

6 28 00

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

15.5.2017

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené hodnotě v souvislosti
s podporou zaměstnávání pro sociální podniky.

1 02 13

Počet sociálníhc
podniků vzniklých díky
podpoře

organizace

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že pomocí podpory může vzniknout 1 sociální podnik.

B.5 Zvýšení
zaměstnanosti

B.5.2 Podpora
zaměstnávání pro
sociální podniky

OPZ

2

2.3

2.3.1

zaměstnávání pro
sociální podniky

C.1 Dostupnost
C.1.2 Rozvoj
zařízení pro
infrastruktury pro
vzdělávání a volný
doplňkové vzdělávání
čas

C.2 Zlepšení
postavení
ohrožených skupin
obyvatel

C.2.1 Podpora
sociálního
začleňování

OPZ

IROP

2

4

2.3

9d

2.3.1

6 00 00

Celkový počet
účastníků

osoby

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme podporu 2 plných pracovních úvazků, které mohou být rozděleny
na částečné pracovní úvazky, kdy uvažovaná průměrná hodinová mzda je 150
Kč/hod, pak hrubá mzda představuje částku cca 25 200,- Kč, superhrubá cca 33
800-, Kč za měsíc. Předpokládáme celkový počet měsíců trvání podpory max. až
24 kdy minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 400 000,- Kč..

5 00 30

Podíl osob předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

5 00 00

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

zařízení

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

0

Průzkumem byl zjištěn záměr jednoho žadatele pomocí rekonstrukce vybudovat
vzdělávací zařízení. Vzhledem k poskytnuté alokaci na MAS, MAS předpokládá
podporu výše uvedeného počtu zařízení. Hodnota milníku byla stanovena
vzhledem k nutnosti předpokládaných stavebních úprav a získání potřebných
povolení k jejich realizaci. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání
cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů.Průměrná cena se
pohybuje ve výši 1950000 Kč.

5 00 01

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

19.12.2016

20

31.12.2023

ne

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě potřeb území a navazuje na
indikátor 5 00 00. Hodnota vyjadřuje počet uživatelů, kteří mohou využít
podporované vzdělávací zařízení. MAS předpokládá vznik jednoho zařízení o
kapacitě 20míst.

6 70 10

Využívání
podpořených služeb

osoby

výsledek

0

31.12.2014

50

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory
možného počtu klientů, kterým mohou podpoření pracovníci za pracovní dobu
poskytnout požadovanou službu. Mohou zde být započteni i klienti, kteří nesplní
bagatelní podporu nebo klienti anonymní. Předpokládaný počet klientů
využívajících podpořené služeb je součet kapacit obou komunitních center
(10+10) + klienti anonymní nebo ti, kteří nedosáhnou bagatelní podpory (30 osob).

6 73 10

Bývalí účastníci projektu,
u nichž intervence
formou sociání práce
naplnila svůj účel

osoby

výsledek

0

15.5.2017

4

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory činnosti
komunitních center.

4.1

6 00 00
OPZ

2

2.3

Celkový počet
účastníků

osoby

výstup

0

15.5.2017

20

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím personální podpory 1
plného pracovního úvazku rozděleného na dva poloviční, kde se počítá s
předpokládanou okamžitou kapacitou 10 klientů na jednoho pracovníka
(předpokládaná okamžitá kapacita 10 osob jednoho KC) ve službách
poskytovaných nad rámec zákona 108/2004 Sb. a činnostech, které je možné v
komunitních centrech mimo aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů
komunit podporovat.

2.3.1

6 70 01

Kapacita podpořených
služeb

místa

výstup

0

19.12.2016

20

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím personální podpory 1
plného pracovního úvazku rozděleného na dva poloviční, kde se počítá s
předpokládanou okamžitou kapacitou 10 klientů na jednoho pracovníka
(předpokládaná okamžitá kapacita 10 osob jednoho KC) ve službách
poskytovaných nad rámec zákona 108/2004 Sb. a činnostech, které je možné v
komunitních centrech mimo aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů
komunit podporovat. Průměrná hrubá mzda pracovníka v sociálních službách je
cca 160,- Kč/hod, tedy cca 26 900,- Kč hrubá mzda měsíčně, cca 36 000,superhrubá mzda ( dle místních zdrojů). Výpočet potřebné alokace: počet
podpořených plných úvazků1*SHM36000* doba trvání projektu max. až 36
měsíců= 1296000 Kč. Z toho vyplývají náklady na jednoho klienta 1 800,- Kč
měsíčně.

5 51 02

Počet podpořených
komunitních center

zařízení

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Předpokládáme, že bude podpořen provoz min. 2 komunitních center (jejich vznik
je plánován v rámci Programového rámce IROP SCLLD v letech 2018/2019)

9 10 10

D.1.1 Ochrana a
obnova kulturních a
technických památek

IROP

4

9d

Počet návštěv kulturních
památek a paměťových
institucí zpřístupněných
za vstupné

návštěvy/rok

výsledek

26553793

31.12.2013

27500000

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

9 05 01

Počet revitalizovaných
památkových objektů

objekty

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

0

Průzkumem byl zjištěn zájem o revitalizaci NKP Děkanský kostel sv. Prokopa ve
Strakonicích, který je součástí NKP Strakonický hrad a využívá jej
římskokatolická farnost pro bohoslužby. MAS plánuje podpořit revitalizaci vybavení
a související drobné stavební úpravy částkou 1704000,- Kč. Průměrnou cenu
MAS stanovila na základě vlastního průzkumu trhu.Podpora je určena výhradně
pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v
kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Dokončení
revitalizace je naplánováno až po r. 2018, proto je hodnota milníku 0.

9 10 05

Zvýšení očekávaného
počtu návštěv
podporovaných
kulturních a přírodních
památek a atrakcí

návštěvy/rok

výstup

0

19.12.2016

2600

31.12.2023

ne

Uvedená hodnota představuje kvalifikovaný odhad návštěvníků bohoslužeb,
koncertů a jiných akcí, které se v podpořeném objektu konají a po realizaci
projektu mohou rozšířit. Podpora je určena výhradně pro památky zařazené na
Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro
národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních
kulturních památek k 1. 1. 2014.

4.1

D.1 Zachování
kulturního dědictví

D.1.2 Zvýšení
atraktivity kulturních
objektů

E.1.1Podpora
zkvalitňování
dopravní
infrastruktury,
bezpečnosti a
dopravní obslužnosti.

E.1 Bezpečná a
ekologická
doprava

E.1.2 Zřizování
terminálů

IROP

IROP

IROP

4

4

4

9d

9d

9d

9 07 10

Podíl zpřístupněných a
zefektivněných podsbírek
a fondů

%

výsledek

20

31.12.2014

25

31.12.2023

ne

MAS předpokládá podporu jediného žadatele, kterým je Muzeum středního
Pootaví Strakonice,(příspěvková organizace Jihočeského kraje) jediné v regionu
MAS, které odpovídá podmínkám čerpání z OP IROP. V současné době jsou
všechny sbírky, podsbírky i předměty přístupné. Některé jsou v expozicích, jiné v
depozitářích a na požádání jsou zpřístupněny zájemcům, badatelům nebo jsou
zpřístupněny elektronicky na internetu, nebo jsou poskytnuty na tematické a
putovní výstavy. Ve výstavních prostorách muzea je umístěno cca 20% ze všech
sbírek a fondů. Podporou by mohlo dojíít ke zvýšení o 5%. Částka alokovaná na
opatření odpovídá finančním možnostem MAS a rozsahu podsbírek.

9 07 03

Počet nově
zpřístupněných a
zefektivněných podsbírek
a fondů

podsbírky/fondy

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

Hodnota indikátoru představuje počet souborů ve sbírkovém fondu žadatele, u
kterých se počítá s podporou. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě
vlastního průzkumu trhu a činí 777 000,- Kč/jednu podsbírku.

7 51 20

Podíl veřejné os.dopravy
na celkových výkonech
v os.dopravě

%

výsledek

30

31.12.2011

35

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

7 50 01

Počet realizací vedoucích
ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě

realizace

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

ne

MAS předpokládá podporu jedné realizace bezbariérového přístupu zastávky
včetně chodníku, přechodu pro chodce, svislého a vodorovného dopravního
značení, veřejného osvětlení a zvukové signalizace v celkové hodnotě projektu
cca 1000000 Kč a jedné realizace chodníku podél komunikace II. třídy ve výši
2000000 Kč. Průměrné ceny MAS stanovila na základě porovnání cen v
realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů.

7 51 20

Podíl veřejné osobní
dopravy na celkových
výkonech v osobní
dopravě

%

výsledek

30

31.12.2011

35

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

4.1

4.1

4.1

E.1 Bezpečná a
ekologická
doprava

E.1.2 Zřizování
terminálů

E.1.4 Podpora
ekologické
autodopravy

E.3 Kvalitnější
integrovaný
záchranný systém
a protipovodňová
opatření

F.1Spolupráce
mezi venkovskými
aktéry včetně
mezinárodní
spolupráce.

E.3.1 Podpora
integrovaného
záchranného
systému

IROP

IROP

IROP

F.1.4 Projekty
spolupráce

PRV

4

4

4

6

9d

9d

9d

6B

7 52 01

Počet nových nebo
rekonstruovaných
přestupních terminálů ve
veřejné dopravě

terminály

výstup

0

19.12.2016

2

31.12.2023

0

MAS předpokládá v rámci alokace podpořit 2 projekty zahrnující výstavbu,
modernizaci, rekonstrukci přestupních terminálů. 1* 2900000+1*2173000. MAS
stanovila cenu na základě vlastního průzkumu trhu. Vzhledem k pokročilému datu
a připravenosti projektů byl milník stanoven na hodnotu 0.

7 40 01

Počet vytvořených
parkovacích míst

parkovací místa

výstup

0

19.12.2016

20

31.12.2023

ne

Vybudování parkovacích míst se předpokládá jako součást terminálů. Uvedená
hodnota představuje součet vzniklých parkovacích míst pro auta u obou projektů v
celkové výši alokace 1300000. Cena jednoho parkovacího místa je na základě
analýzy stanovena na 65000,- Kč na jedno místo pro osobní automobily.

7 64 01

Počet parkovacích míst
pro jízdní kola

parkovací místa

výstup

0

19.12.2016

15

31.12.2023

ne

Vybudování parkovacích míst se předpokládá jako součást terminálů.Uvedený
počet představuje množství vybudovaných parkovacích míst pro kola ve formě
kolostavů u obou projektů. MAS počítá na základě analýzy cen s průměrnou
cenou 5000,- Kč na zřízení jednoho parkovacího místa.

7 51 20

Podíl veřejné osobní
dopravy na celkových
výkonech v osobní
dopravě

%

výsledek

30

31.12.2011

35

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

7 48 01

Počet nově pořízených
vozidel pro veřejnou
dopravu

vozidla

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

1

Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím podpory nákupu
jednoho nízkokapacitního ekologického vozidla pro veřejnou dopravu. MAS
předpokládá podporu nákupu takovéhoto vozidla z důvodu malé vytíženosti
některých spojů a potřebou zavést na některých linkách autobusy s menší
kapacitou cestujících. Náklady na pořízení tohoto vozidla jsou nižší. Průměrná
cena ve výši 2 950 000,- Kč byla MAS stanovena na základě vlastního průzkumu
trhu.MAS předpokládá výzvu i realizaci v r.2018.

5 75 20

Počet exponovaných
území s nedostatečnou
připraveností složek IZS

území

výsledek

108

31.12.2014

48

31.12.2023

ne

Údaje převzaté z programového dokumentu IROP

4.1

4.1

4.1

19.3.1

Pozn.: Tabulka se zpracovává souhrnně za celé období.

opraveno dle FN+P 2

červeným písmem provedeny opravy dle VH2 a konzultací

5 70 01

Počet nové techniky a
věcných prostředků
složek IZS

sety

výstup

0

19.12.2016

1

31.12.2023

ne

Území MAS patří do území dotčeného zvýšenými riziky způsobenými orkány a
větrnými smrštěmi, sněhovými srážkami a námrazami a možnými haváriemi
nebezpečných látek. Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory SDH z území MAS, které si bude moci pořídit 1x dopravní automobil pro
evakuaci a nouzové zásobování obcí. Průměrnou cenu 1 130 000,- Kč MAS
stanovila na základě vlastního průzkumu trhu. Cena je oproti normativu nižší z
důvodu, že set obsahuje pouze evakuační vozidlo, jehož hodnota byla stanovena
provedeným průzkumem trhu.

9 25 01

Celkové veřejné výdaje

EUR

výstup

0

19.12.2016

45364

31.12.2023

ne

Hodnota je stanovena jako podíl alokace na projekty spolupráce pro MAS na celé
období 1 227 tis. Kč a kurzu 27,048 Kč/ EUR zaokrouhleno na celá EUR.

