
6.1.3. Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD  

 Rok 2015 - 2023 

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 
/ opatření 
programu 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová hodnota 
Datum cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

(je-li ŘO 
vyžadován)  

2.1 Podpora 
rozvoje v 
lesnictví 

Fiche č. 1 
Investice 

do lesních 
cest 

PRV 6 6B 19.2.1 

9 37 01 
Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

Podniky Výstup 0,000 - 6,000 31.12.2023 0 

Hodnoty vycházejí z šetření MAS v 
daném území. Hodnota je vyvozena 
z přehledu záměrů MAS a výše 
předpokládané alokace finančních 
prostředků. 
 

9 43 02 Celková délka lesních cest km Výsledek 0,000 1.1.2014 3,000 31.12.2023 0 

Hodnoty vycházejí z šetření MAS v 
daném území. Hodnota je vyvozena 
z přehledu záměrů MAS a výše 
předpokládané alokace finančních 
prostředků. 
 
 

Fiche č. 2 
Lesní 

technika 
PRV 6 6B 19.2.1 

9 37 01 
Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

Podniky Výstup 0,000 - 6,000 31.12.2023 0 

Hodnoty vycházejí z šetření MAS v 
daném území. Hodnota je vyvozena 
z přehledu záměrů MAS a výše 
předpokládané alokace finančních 
prostředků. 
 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

FTE výsledek 0,000 1.1.2014 0,000 31.12.2023 0 

S ohledem na výši alokace a množství 
žadatelů se nedá uvažovat o navýšení 
pracovních pozic. Pracovní pozice byly 
konzultovány s největšími podniky 
hospodařících v lesích. 
 

3.1 Podpora 
školství 

Školství IROP 4 9d 4.1 5 00 01 
Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby Výstup 0,000 - 209,000 31.12.2023 - 

Cílová hodnota: 
Průměrnou cenu MAS stanovila na 
základě porovnání cen v realizovaných a 
tematicky a rozsahem obdobných 
projektů. 
 
Popis rozpadu: 
MŠ = 103 osob 
ZŠ = 106 osob 
 
K datu 26. 6. 2019 došlo u tohoto 
indikátoru k aktualizaci popisu rozpadu. 
Původní hodnota MŠ = 103 osob byla 
změněna na finální hodnotu MŠ = 0 
osob, původní hodnota ZŠ = 106 osob 
byla změněna na ZŠ = 209 osob (tj. 



zůstala zachována původní cílová 
hodnota indikátoru). 
Změnou SCLLD k datu 26. 6. 2019 se 
daná aktivita SCLLD již nebude 
realizovat z důvodu prokazatelného 
nezájmu mateřských škol v regionu o 
navyšování kapacit. Tato změna byla 
komunitně projednána (byli osloveni 
zřizovatelé/ředitelé všech MŠ v regionu, 
změna byla projednána Valnou 
hromadou spolku Via rustica z.s. dne 26. 
6. 2019). 
 

5 00 00 
Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení 

Zařízení Výstup 0,000 - 8,000 31.12.2023 0 

Cílová hodnota: 
Cílová hodnota vychází z šetření MAS v 
daném území. Bude podpořeno 8 
vzdělávacích zařízení. Na základě 
zanalyzovaných potřeb plánovaných 
projektových záměrů byla průměrná 
hodnota jednotky indikátoru stanovena 
pro MŠ na 3 833 tis. Kč a pro ZŠ na 3 947 
tis. Kč (MŠ = 4 projekty + ZŠ = 4 
projekty). 
 
K datu 26. 6. 2019 došlo u tohoto 
indikátoru k aktualizaci stanovení 
průměrné hodnoty jednotky indikátoru 
pro MŠ a ZŠ. 
Původní hodnota jednotky indikátoru 
pro MŠ byla stanovena ve výši 3,83 mil. 
Kč a pro ZŠ ve výši 3,95 mil. Kč (MŠ = 4 
projekty + ZŠ = 4 projekty).  
Finální hodnota jednotky indikátoru pro 
MŠ byla stanovena na 0 Kč, finální 
průměrná hodnota jednotky indikátoru 
pro ZŠ byla změněna na 3,89 mil. Kč (MŠ 
= 0 projektů, ZŠ = 8 projektů, tj. zůstala 
zachována původní cílová hodnota 
indikátoru). 
Změnou SCLLD k datu 26. 6. 2019 se 
daná aktivita SCLLD již nebude 
realizovat z důvodu prokazatelného 
nezájmu mateřských škol v regionu o 
navyšování kapacit. Tato změna byla 
komunitně projednána (byli osloveni 
zřizovatelé/ředitelé všech MŠ v regionu, 
změna byla projednána Valnou 
hromadou spolku Via rustica z.s. dne 26. 
6. 2019). 
 
Zdůvodnění milníku: 
Vzhledem k plánu vyhlášení prvních 
výzev k příjmu žádostí o poskytnutí 
dotace na přelomu roku 2017/2018 se 
předpokládá, že projekty v termínu 
stanovení milníku budou ve fázi 
realizací. Z tohoto důvodu byl milník 
k 31.12.2018  stanoven v nulové 
hodnotě. 
 



5 00 20 
Podíl tříletých dětí 
umístěných v předškolním 
zařízení 

% Výsledek 0 31.12.2013 0 31.12.2023 - 

MAS převzala hodnoty z Programového 
dokumentu IROP. 
K datu 26. 6. 2019 byla hodnota 
indikátoru vynulována z původní výchozí 
hodnoty 77,30 % a cílové hodnoty 90,50 
%, a to z důvodu prokazatelného 
nezájmu mateřských škol v regionu o 
navyšování kapacit. Tato změna byla 
komunitně projednána (byli osloveni 
zřizovatelé/ředitelé všech MŠ v regionu, 
změna byla projednána Valnou 
hromadou spolku Via rustica z.s. dne 26. 
6. 2019). 
 

5 01 20 
Počet osob využívající 
zařízení péče o děti do 3 let 

Osoby Výsledek 0 1.1.2014 0 31.12.2023 - 

Výchozí hodnota: 
Výchozí hodnota odpovídá stavu před 
realizací. Výchozí hodnota v počtu 29 
osob byla nastavena s ohledem na 
skutečnost, že v území MAS jsou MŠ, 
které se umí postarat a zaopatřit osoby 
ve věku do 3 let. Výchozí hodnota 
vychází z průzkumu v MŠ. 
 
Cílová hodnota: 
Cílová hodnota vychází z průzkumu 
v MŠ, kdy MAS eviduje záměry, které 
odpovídají navýšení o 5 osob ve věku do 
tří let. Odpovídá plánovanému stavu po 
realizaci. 
 
K datu 26. 6. 2019 byla hodnota 
indikátoru vynulována z původní výchozí 
hodnoty 29,00 osob a cílové hodnoty 
34,00 osob, a to z důvodu 
prokazatelného nezájmu mateřských 
škol v regionu o navyšování kapacit. 
Tato změna byla komunitně projednána 
(byli osloveni zřizovatelé/ředitelé všech 
MŠ v regionu, změna byla projednána 
Valnou hromadou spolku Via rustica z.s. 
dne 26. 6. 2019). 
 
 

5 00 30 
Podíl osob předčasně 
opouštějících vzdělávací 
systém 

% Výsledek 5,400 31.12.2013 5,000 31.12.2023 - 
MAS převzala hodnoty z Programového 
dokumentu IROP. 
 

3.2 Podpora 
sociálního 

bydlení 

Sociální 
bydlení 

IROP 4 9d 4.1 

5 53 10 
Nárůst kapacity sociálních 
bytů 

Lůžka Výsledek 9,000 1.1.2014 26,000 31.12.2023 - 

Výchozí hodnota: 
Z šetření MAS na daném území a 
internetových stránkách MMR. 
 
Cílová hodnota: 
Výchozí hodnota vychází ze současného 
stavu a v návaznosti na indikátor 5 53 
01, který má cílovou hodnotu 
stanovenou ve výši 17 bytů bude nárůst 
počtu lůžek 17, protože je počítáno s 
jednolůžkovými byty. Cílová hodnota je 
tudíž 9+17=26. 
 

5 53 01 
Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení 

Bytové 
jednotky 

Výstup 0,000 - 17,000 31.12.2023 0 Cílová hodnota: 



Cílové hodnoty vycházejí z šetření MAS v 
daném území. Bude vybudováno 17 
sociálních bytových jednotek, přičemž 
v každé bytové jednotce se předpokládá 
1 lůžko.  
Průměrnou cenu za 1 bytovou jednotku 
MAS stanovila na základě porovnání cen 
v realizovaných a tematicky a rozsahem 
obdobných projektů. Cena za bytovou 
jednotku je cca 745 tis. Kč. Průměrná 
cena vychází ze zjištění, že v předchozích 
10 letech bylo na území MAS 
realizováno 9 bytů s průměrnou cenou 
745 tis. Kč. 
 
Zdůvodnění milníku: 
Z důvodu plánovaného zahájení 
výběrového řízení v první polovině roku 
2019 byl milník k 31.12.2018  stanoven 
v nulové hodnotě.  
 

5 53 20 
Průměrný počet osob 
využívajících sociální bydlení 

Osoby/rok Výsledek 6,300 1.1.2014 18,200 31.12.2023 - 

Výchozí hodnota: 
Pro stanovení cílové hodnoty byly 
použity data MPSV ČR, které uvádí, že 
průměrná obsazenost lůžek v sociálních 
bytech vychází na 70% (tj. 0,7 osoby na 
lůžko), čili 9*0,7=6,3 osob/rok.  
 
Cílová hodnota:  
Pro stanovení cílové hodnoty byly 
použity data MPSV ČR, které uvádí, že 
průměrná obsazenost lůžek v sociálních 
bytech vychází na 70% (tj. 0,7 osoby na 
lůžko), čili 26*0,7=18,2 osob/rok.  
 

4.1 Podpora 
podnikání a 

inovací 

Fiche č.3 
Nezeměděl

ské 
podnikání 

PRV 6 6B 19.2.1 

9 37 01 
Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

Podniky Výstup 0,000 - 4,000 31.12.2023 0 

Hodnoty vycházejí z šetření MAS v 
daném území. Hodnota je vyvozena 
z přehledu záměrů MAS a výše 
předpokládané alokace finančních 
prostředků. 
 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

FTE Výsledek 0,000 1.1.2014 6,000 31.12.2023 0 

Hodnoty vycházejí z šetření MAS v 
daném území. Hodnota je vyvozena 
z přehledu záměrů MAS a výše 
předpokládané alokace finančních 
prostředků. 
 

6.1 Podpora 
spolupráce 

Fiche č.4 
Projekty 

spolupráce 
PRV 6 6B 19.3.1 9 25 01 Celkové veřejné výdaje EUR Výstup 0,000 - 64 435,000 31.12.2023 0 

Celková výše předpokládané alokace činí 
64 435,000 EUR. 

Zdroj dat: MAS 


