
 

   39 

Příloha 20 

Dodatek č. 1  
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mikroregionu Telčsko 

pro období 2014 – 2020 

CLLD_16_01_026 

1) Název kapitoly: 3.4 Akční plán, podkapitola 3.4.1. Programové rámce, podkapitola 3.4.1.1. Integrovaný 

regionální operační program 

Doplněno do Opatření 3.2.2.A Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy – citace 

zákona – viz žlutě vyznačeno 

3.4. Akční plán 

3.4.1. Programový rámec 

3.4.1.1. Integrovaný regionální operační program 

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je realizovaný prostřednictvím 

opatření. Nastavená opatření, v rámci kterých budou realizovány jednotlivé projekty, vycházejí z potřeb území MAS 

Mikroregionu Telčsko popsaných v analytické části a SWOT analýze a z nich utvořených strategických, specifických 

cílů a opatření s ohledem na cíle, priority a opatření nastavených Integrovaným regionálním operačním programem 

pro období 2014 – 2020. 

Přehled opatření z IROP: 

Opatření 3.2.2.A. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy 

Opatření 6.3.1.A. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi 

Opatření 6.6.1.A. Investice do kapacit škol a kvalitního vzdělávání 

Opatření 5.1.1.A. Investice do oprav a oživení památek 
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Specifický cíl strategie 
3.2. – Investice do místních komunikací, cyklostezek a propojení na 

veřejnou dopravu 

Název opatření 
3.2.2.A. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné 
dopravy 

Vazba na specifický cíl 
IROP 

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality  
 života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření 

Cílem je zajistit bezpečnou dopravu pěší a cyklodopravu v návaznosti na 
prostředky hromadné dopravy. Realizovat systémová opatření na trasách, 
která povedou k posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob využívající 
prostředky hromadné dopravy při cestě do školy, za službami, do zaměstnání. 
Je tedy možno podpořit výstavbu a rekonstrukci přestupních terminálů, 
včetně telematických opatření ve veřejné dopravě, cyklostezky a cyklotrasy 

sloužící k dopravě do zaměstnání škol a za službami, včetně doprovodné 
infrastruktury, chodníky, bezbariérové přístupy a další opatření pro zvýšení 
bezpečnosti. 
Zlepšení podmínek pro rozvoj udržitelné dopravy v regionu MAS – podpora 

nemotorové a hromadné dopravy, zvyšování bezpečnosti a eliminace 
negativních jevů souvisejících s dopravou. 

Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v podkapitole 2.1.4. a 

podkapitola 2.4.1. Analýza problémů a potřeb v návaznosti na možnost 

financování z ESI fondů – Doprava 2 

Strategický cíl 3 – Vysoká úroveň dopravní propojenosti regionu; Specifický 

cíl 3.2 - Investice do místních komunikací, cyklostezek a propojení na 

veřejnou dopravu; opatření 3.2.2. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a 

terminálů hromadné dopravy. 

 
 

Typy projektů 
(podporované aktivity) 

a) Výstavba cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury (zpevnění 
komunikace s vyloučením automobilové dopravy, které budou primárně 
využívané pro dopravu z bydliště do zaměstnání, za vzděláním nebo 
službami, ale současně i pro rekreaci obyvatel v regionu i turistů, vč. stojanů 
na kola, odpočívadel, dopravního značení a související zeleně.) – Doprovodná 
infrastruktura pro cyklisty může být podpořena při současné rekonstrukci, 
modernizaci nebo výstavbě cyklostezek/cyklotras.  

b) Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; 

Podporovány budou projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy – v rámci tohoto budou podporovány především 
projekty zaměřené na parkoviště, čekárny, zastávky, dopravní terminály a 
související zeleň a úpravu okolních prostranství. 
c) Komplexní opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obcí a na 
nebezpečných místech (bezpečné chodníky a přechody, zastávky, opatření 
ke zklidnění automobilové dopravy, cyklopruhy, bezbariérová řešení) 
 

 

 

 

Příjemci podpory 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

kraji a dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy 

podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách; dopravci ve veřejné linkové 

dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; subjekty zajišťující 

dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o 
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veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy 

stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících 

samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle 

zákona č. 111/1994 Sb., o silnicích v dopravě na základě smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících.  

 

  

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

 Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě 
MAS 

 
 

Principy preferenčních 
kritérií  

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

  

Výsledky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce. 
 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na 

celkových výkonech v osobní dopravě  

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních 
výkonech 

Indikátory výstupu Název indikátoru 

7 61 00 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

7 40 01   Počet vytvořených parkovacích míst 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

7 52 01 Počet nových nebo rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve veřejné 
dopravě 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

  

Specifický cíl strategie 6.3 Kvalitní sociální služby a služby pro seniory 

Název opatření 6.3.1.A. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi  

Vazba na specifický cíl 
IROP 

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality  
 života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 

Popis opatření 

Cílem opatření je podpora a větší dostupnost sociálních služeb dle Zákona o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb., budování zázemí, materiálně technické 
základny, dále také podpora v oblasti sociálního bydlení pro obyvatele 

venkovských oblastí s podporou sociální inkluze.  
 

Zefektivnit a zlepšit dostupnost sociálních a dalších služeb, které podporující 
sociální inkluzi vymezených cílových skupin na území MAS.  
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Opatření vychází z potřeb, jež vychází z analytické části podkapitola 

2.1.7. a podkapitoly 2.4.1. Služby pro občany 3, 5 a strategické části 

strategie - 6.3. – Kvalitní sociální služby a služby pro seniory - Opatření 

6.3.1. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi 

 
 

Typy projektů 

a) zlepšování infrastruktury pro sociální služby – nákup objektů, výstavba, 
rekonstrukce zařízení, která vytvoří podmínky pro poskytování sociálních 
služeb. Budování zázemí pro sociální služby, materiálně - technická 
základna pro ambulantní i terénní služby s vazbou na zákon 108/2006 Sb. 
b) podpora sociálního bydlení – výstavba, rekonstrukce standardních 
bytových jednotek a pořízení základního vybavení -  umožňujících umístění 
obyvatel ve chvíli bytové nouze  
Aktivita, která bude doplňková k těmto projektům, jsou úpravy 
bezprostředního okolí (zeleň, parková úprava, mobiliář, hřiště). 

 
 

Příjemci podpory   

Sociální služby - NNO; organizační složky státu; příspěvkové organizace 
organizačních složek státu; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; 
církevní organizace 

Sociální bydlení – obce, NNO, církve, církevní organizace 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Minimální a maxiální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Principy preferenčních 
kritérií  

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 

 

 

Výsledky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce. 
 

 

Problematika týkající se rozvoje infrastruktury pro sociální služby je 
evidována prostřednictím těchto indikátorů: 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

5 54 01 

 

Počet podpořených zázemí pro služby 
a sociální práce 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb 

Problematicka sociálního bydlení je evidována prostřednictvím těchto 
indikátorů: 

5 53 20 Průměrný počet osob využívajících 
sociální bydlení 

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální 
bydlení 
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Specifický cíl strategie 6.6. Zvyšování kvality vzdělávání v regionu 

Název opatření 6.6.1.A. Investice do kapacit škol a kvalitního vzdělávání 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality  
 života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Vytvořit vhodné zázemí a materiálně technickou základnu pro vzdělávání. Jde 

o předškolní vzdělávání, vzdělávání v základních a středních školách, 
neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Cílem je, aby na 
vzdělávacích institucích byly vytvořeny podmínky pro moderní a inkluzivní 
vzdělávání.  
Konkrétní klíčové kompetence opatření: rozvoj v oblasti komunikace v cizích 
jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti 

práce s digitálními technologiemi.) 
 

Zvýšení potenciálu subjektů vzdělávací infrastruktury poskytovat kvalitní 
vzdělání v potřebném rozsahu a s důrazem na zvyšování 
konkurenceschopnosti absolventů vzdělávání na území MAS. 
 

Opatření vychází z analytické části této strategie - Odkaz na ustanovení 

Analýzy problémů a potřeb (kap. 2.4.1.): Služby pro občany 1;  SC 6.6. – 

Zvyšování kvality vzdělávání v regionu - Opatření 6.6.1. Investice do kapacit 

škol a kvalitního vzdělávání 

 
 

Typy projektů 

a) Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně rozšiřování 
kapacit (podpora dětských skupin a  mateřských škol); - výstavba, stavební 
úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a 
cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokázán 
nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi 
předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební 
úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky). 
 

b) investice do infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - 

stavební úpravy, zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových 
kompetencích: cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce 
s digitálními technologiemi – (stavební úpravy pro bezbariérová řešení, 
pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a vybavení) 
 

c) rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ve stanovených klíčových 
kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, o v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s 
digitálními technologiemi; - výstavba, stavební úpravy, pořízení vybavení pro 
vzdělávání v klíčových kompetencích – v oblastech: komunikace v cizích 
jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digitálními 
technologiemi 
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d) rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže – 

výstavba, rekonstrukce, stavební úpravy a vybavení zařízení pro zajištění 
rozvoje klíčových kompetencí formouzájmového a neformálního vzdělávání: 
v oblastech komunikace v cizích jazycích; v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd; ve schopnosti práse s digitálními technologiemi.  
 

Doplňkové aktivity – zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách – zelené 

zdi, a střechy a zahrady. 
 

Rozšiřování kapacit ZŠ mimo vazby na klíčové kompetence je možné pouze 
v ORP Telč a ORP Jihlava se SVL – Podpora sociální inkluze prostřednictvím 
stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení 
vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání soc. vyloučených osob.   

 
 

Příjemci podpory 

Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání; další 
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; organizace zřizované 
nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; 
NNO; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové 
organizace organizačních složek státu. 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě 
MAS. 

 
 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

 
 

Výsledky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce. 

Problematika týkající se rozvoje infrastruktury pro investice do kapacit škol 
a kvalitního vzdělávání je evidována prostřednictím těchto indikátorů: 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných 
v předškolním vzdělávání 

5 00 00 

 

Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzděl. zařízení 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících 
vzděl. systém 
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Specifický cíl strategie 5.1 Podpora zachování hmotného kulturního dědictví regionu 

Název opatření 5.1.1.A. Investice do oprav a oživení památek 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality  
 života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví 
 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Revitalizace památek zapsaných na seznamu NKP a památek evidovaných 
v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Cílem je 
provést opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, 
zatraktivnění a zabezpečení památek a sbírek. Ochrana klíčových objektů a 
prvků kulturního a přírodního dědictví na území MAS; další rozvoj těchto 
prvků a objektů vč. zlepšování jejich prezentace 

 

Opatření vychází z Analytické části - Analýzy problémů a potřeb (kap. 2.4.1.): 

Cestovní ruch a památky 1; Strategické části – SC 5.1. – Podpora zachování 

hmotného kulturního dědictví regionu - Opatření 5.1.1. Investice do oprav a 

oživení památek 

 
 

Typy projektů 

a) Revitalizace souboru vybraných památek; podpora zpřístupnění 
památek; podpora zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních 
fondů a jejich zpřístupnění – projekty zaměřené na opravu a restaurování 
památek na seznamu UNESCO, které se nacházejí na území města Telče a 
dále památek v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 

lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 
kulturních památek k 1. lednu 2014 

    

Příjemci podpory 
vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření 
(dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 

    

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě 
MAS. 

 
 

Principy preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

 
 

Výsledky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1: 
Finanční plán a indikátory pro programové rámce. 

Problematika týkající se Investic do oprav a oživení památek je evidována 
těmito indikátory: 

Kód indikátoru Název indikátoru 

9 10 10 

 

Počet návštěv kulturních památek a 
paměťových institucí zpřístupněných 
za vstupné 

9 10 05 Zvýšení očekávaného poštu návštěv 
podporovaných kulturních a 
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 přírodních památek a atrakcí 

9 05 01 Počet revitalizovaných památkových 
objektů 

 

 

 

 

2) Kapitola 3.4 Akční plán, podkapitola 3.4.1. Programové rámce, podkapitola 3.4.1.3. Operační program 

Zaměstnanost u opatření 1.2.1.A. Podpora rekvalifikací, vzdělávání a zaměstnávání jsme doplnili do Typu 

příjemců podpory Příspěvkové organizace – viz vyznačeno žlutě: 

3) Kapitola 3.4. Akční plán, podkapitola 3.4.1. Programové rámce, podkapitola 3.4.1.3. Operační program 

Zaměstnanost u opatření 1.1.1.A. Podpora rodiny a profesního života – jsme dle Akceptačního dopisu a po 

dohodě ŘO OPZ doplnili indikátor č. 6 27 00 – viz vyznačeno žlutě: 

3.4.1.3 Operační program Zaměstnanost 

Programový rámec Zaměstnanost je realizovaný prostřednictvím opatření. Nastavená opatření, v rámci kterých 

budou realizovány jednotlivé projekty, vycházejí z potřeb území MAS Mikgroregionu Telčsko popsaných v analytické 

části a SWOT analýze a z nich utvořených strategických, specifických cílů a opatření s ohledem na cíle, priority a 

opatření nastavených Operačních programech Zaměstnanost pro období 2014-2020 (2.3.1. OPZ – Zvýšit zapojení 

lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech). 

Přehled opatření z OPZ: 

Opatření 1.2.1.A. Podpora rekvalifikací, vzdělávání a zaměstnání 
Opatření 6.3.2.A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících sociální inkluzi 
Opatření 1.1.1.A. Podpora rodiny a profesního života 

 

Specifický cíl SCLLD 
1.1. Podpora vzniku nových pracovních míst 
1.2. Rozvoj vzdělávacích programů pro trh práce 

Opatření SCLLD 1.2.1.A. Podpora rekvalifikací, vzdělávání a zaměstnávání 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření 1.2.1.A. Podpora rekvalifikací, vzdělávání a zaměstnávání vzniklo 
vzájemným průnikem analytické části strategie, resp. z analytické části 
vyplynulých opatření k specifickým cílům (zde Specifický cíl strategie 1.1 
Podpora vzniku nových pracovních míst a Specifický cíl strategie 1.2. Rozvoj 

vzdělávacích programů pro trh práce) a podporovaných aktivit v rácmi OPZ 
SC 2.3.1. - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Aktivita: Podpora zaměstnanosti 
Přímou vazbou mezi Opatřením 1.2.1.A. a SC 2.3.1 OPZ je tedy řešení 
problému nezaměstnanosti ve venkovských oblastech prostřednictvím 
podporovaných aktivit z SC 2.3.1. OPZ, jejichž potřebnost vyplynula 

z analytické části této strategie. 
Konkrétní příklady vazby opatření 1.2.1.A. na OPZ 2.3.1 jsou uvedeny v části: 
Popis možných zaměření projektů realizovaných v rámci opatření tohoto 
opatření. Konkrétní příklady vazby opatření 1.2.1.A. na specifický cíl strategie 
1.1. a 1.2. je podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; 
zajištění stáží u místních podnikatelů; snižování dlouhodobé 
nezaměstnanosti 

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je zvýšit zaměstnanost podořených osob, zvýšit odbornou 

úroveň znalostí, dovedností a kompetenci pracovníků a soulad kvalifikační 
úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a prostřednictvím podpory 
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mezisektorové spolupráce pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na 
regionálním trhu práce. Snahou je propojit ativity soukromého, veřejného a 
neziskového sektoru s cílem zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či 
vyhrazená pracovní místa či umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Vazba mezi opatřením programového rámce: 

· Vazba na Opatření 6.3.2.A.: Prostřednictvím Opatření 1.2.1.A. lze 
pomoci vyloučeným začlenit se do společnosti, díky tomu, že se 
začlení na trh práce. 

· Vazba na Opatření 1.1.1.A.: Protřednictvím Opatření 1.2.1.A. lze 
podpořit zaměstnanost žen s malými dětmi i dalších cílových skupin 
v rámci tohoto opatření.  

Vazba na ostatní operační programy akčního plánu: 
Opatření je provázáno na další cíle integrované strategie MAS, které směřují 
ke zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky, zvyšování kvality 
vzdělávání a dále na cíle zaměřené na prevenci sociálního vyloučení. 
Vazba na PRV: 

Řešení nezaměstnanosti je provázané na další opatření MAS. Věcně jde o 

zvýšení zaměstnanosti či změna kvalifikace u zaměstnanců v podnicích, jež 
rozšiřují produkci, provoz či přecházení na nové technologie, nebo chtějí 
nastoupit na pozice, na něž nemají kvalifikaci, což je podporováno především 
v opatřeních (FICHE): 1.5.4.A. Podpora vzdělávání a sdílení informací (PRV 
Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce, 1.5.1.A. Modernizace 

zemědělského podnikání (PRV článek 17.1.a – Investice do zemědělských 
podniků), 1.3.1.A. Podora nezemědělských činností (PRV článek 19.1.b 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) 
Vazba na IROP: 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu pak aktivity 
tohoto opatření z OPZ mohou být navázány na možné projekty v rámci 
opatření 6.3.1.A. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi (IROP 

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, 4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu) a opatření 6.6.1.A. Investice do 

kapacit škol a kvalitního vzdělávání (IROP Prioritní osa 4: Komunitně vedený 
místní rozvoj, 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu)  - celoživotního vzdělávání zaměřené na zlepšování klíčových 
kompetencí jejich účastníků pro trh práce - tj. výuka cizích jazyků, 
technických a přírodovědných oborů. 

 
 

Prioritizace 

navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro 
rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace 
SCLLD: 

a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ vysokou prioritu: bylo na 
něj vyhrazeno 35 % z celkové alokace z OPZ. 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně 
směřovalo do tohoto opatření. 
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Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

 

Předběžný harmonogram plánovaných výzev: 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Alokace 

(v tis. Kč) 2050,00 0,00 2050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1. výzva druhá polovina roku 2017 – alokace: 2 050,00 tis. Kč.  
2. výzva druhá polovina roku 2019 – alokace: 2 050,00 tis. Kč.  
Celkem alokace na celé opatření: 4 100,00 tis. Kč. 
 

Zdůvodnění harmonogramu plánovaných výzev:  
MAS předpokládá první výzvu v rámci tohoto opatření vyhlásit v roce 2017. 

Předpoklad vyhlášení poslední výzvy je na rok 2019, v případě zbývajících 
prostředků na rok 2020. Očekávaný konec realizace opatřejí je 30. 6. 2023 

 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 

2016: 0 tis. Kč 

2017: 0 tis. Kč 

2018: 1 230,00 tis. Kč 

2019: 820,00 tis. Kč 

2020: 820,00 tis. Kč 

2021: 820,00 tis. tis. Kč 

2022: 410,00 tis. Kč 

2023: 0 tis. Kč 

  

 
 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

Podpora vytváření nových pracovních míst. 
Konkrétní zaměření: 

· Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin 

· Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu 
mzdových nákladů zaměstnavatelům  

Podpora flexibilních forem zaměstnání. 
Konkrétní zaměření: 

· Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce 

·  Formou mzdových příspěvků bude podporováno 

vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek 

· Dále bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na 
pracovním místě, práce na dálku apod. 
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Podporované cílové 
skupiny 
(V rámci výzvy MAS mohou 
být cílové skupiny upraveny) 

 - Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání) 
- Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o 
zaměstnání) 
- Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané 
(zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani 
nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání) 
- Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže 
uvedených charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 
měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní 
kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu 
blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního 
prostředí) 
- Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby vyrůstající bez rodin 
do 26 let věku, osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby 
závislé 

- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
(tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu 
mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na 
trh práce) 
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 
 

Typy příjemců podpory 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.: 
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách 

- Nestátní neziskové organizace – (musí korespondovat se strategií) 
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

- Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti  
- Příspěvkovké organizace 

- Dobrovolné svazky obcí 
- MAS 

- Vzdělávací a poradenské instituce  

- Školy a školská zařízení 
- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní společnost)  
- OSVČ  

 

 
 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 

opatření 

Problematice zaměstnanosti se věnovaly kapitoly v analytické části této 
strategie (kap. 2.1.2 na str. 20 – 27). Počet žadatelů schopných realizovat 
projekty v oblasti podpory zaměstnanosti, tedy těch, kteří jsou připraveni a 
ochotni realizovat projekty na podporu vytváření nových pracovních míst a 
flexibilních forem zaměstnávání pro cílové skupiny, byl stanoven na 6.  

Na základě uvedené skupečnosti a charakteru potenciálních žadatelů, resp. 
typu příjemců, byly v souladu s pravidly OPZ stanoveny výše a způsoby 
kofinancování – zajištění podílu z vlastních zdrojů příjemce (veřejné zdroje a 
soukromé zdroje) a z národních veřejných zdrojů. Při realizaci tohoto 
opatření se počítá s tím, že žadateli bude: 1 obce, 2 podniky, 3 neziskové 
organizace. Toto rozdělení je rozhodující pro finančí údaje uvedené ve 
finančním plánu.  
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Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - pozitivní – V rámci OPZ je žádoucí, aby princip 
rovnosti žena můžů byl respektován a podporován. Opatření se mj. zaměřuje 
na podporu flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek 
zejména pro uplatnění žen znevýhodněné na trhu práce z důvodu rodičovské 
a mateřské dovolené jsou jednou z cílových skupin opatření. Nesmí být 
podpořen projekt, u kterého by byl identifikován negativní dopad na rovné 
příležitosti žen a můů, a proto i v rámci profesního vzdělávání či spolupráce 
uvnitř regionu bude tento princip respektován.  
Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní – Zákaz diskriminace v souladu 

s českým a evropským právem a podpora rovných příležitostí budou 
respektovány a podporovány ve všech opatřeních financovaných z OPZ. 

Opatření se zaměřuje na zvýšení participace mladých a starších osob, rodičů 
s dětmi, osob s nízkou kvalifikací a osob se zdravotním postižením na trhu 
práce či na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučeném 
nebo sociálně vyloučených na trhu práce.  
Udržitelný rozvoj - neutrální - opatření vede ke zvyšování zaměstnanost na 
území MAS, jakožto důležitému předpokladu udržitelného rozvoje 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno a 
upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy MAS) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně bude MAS preferovat projekty s přímou vazbou na snižování 
nezaměstnanosti. Projekt musí naplňovat cíle SCLLD. 
Principy preferenčních kritérií: 

- Dopad na území MAS 

- Komplexní přístup k cílové skupině 

- Zvýšení zaměstnanosti 

 
 

Výše způsobilých výdajů 

(bude upřesněno ve 
výzvě) 

min.         400.000 Kč 

max.   4.100.000 Kč 

 
 

Indikátor výstupu   

Číslo 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

5 

Cílový stav 13 

 

 

 

Indikátor výstupu   

Číslo 50105 

Název Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

Indikátor výsledku   

Číslo 50130 

Název Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 

Výchozí stav 0 
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Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

2 

Cílový stav 4 

 

 

 

 

Indikátor výsledku 

  

Číslo 62600 

Název Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 4 

 
 

Indikátor výsledku    

Číslo 62700 

Název Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 4 

 
 

Indikátor výsledku    

Číslo 62900 

Název Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Cílový stav 5 

 
 

Specifický cíl SCLLD 6.3. Kvalitní sociální služby a služby pro seniory 

Opatření SCLLD 6.3.2.A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících sociální inkluzi 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření 6.3.2.A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících sociální 
inkluzi vzniklo vzájemným průnikem analytické části strategie, resp. 
z analytické části vyplynulých opatření k specifickým cílům (zde specifický cíl 
6.3. Kvalitní sociální služby a služby pro seniory – Opatření 6.3.2. Investice do 

rozsahu a kvality služeb podporujících sociální inkluzi: podpora sociálních 
služeb, sociální práce a dalších programů prevence sociálního vyloučení, 
podpora vzdělávání a spolupráce subjektů v této oblasti atd. a 
podporovaných aktivit v rámci 2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech. Přímou vazbou mezi opatřením 6.3.2.A. Investice do rozsahu a 
kvality služeb podporujících sociální inkluzi a SC 2.3.1. OPZ je tedy řešení 
problému kvality a dostupnosti sociálních služeb ve venkovské oblasti a 
podpora sociálního začleňování prostřednictvím podporovaných aktivit z SC 

2.3.1 OPZ, jejichž potřebnost vyplynula z analytické části této strategie. 
Aktivita:  Sociální služby a sociální začleňování 
Konkrétní příklady vazby opatření 6.3.2.A na OPZ SC 2.3.1 jsou uvedeny 

v části Popis možných zaměření projektů realizovaných v rámci opatření 
tohoto opatření. Konkrétní příklady vazby tohoto opatření na specifivký cíl 
6.3. této strategie: podpora organizací provozujících sociální služby v regionu, 

zajištění programů prevence a dalších služeb pro osoby ze sociálně 
znevýhodněných skupin. 
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Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je v obcích a celém regionu MAS zajistit kvalitní a dostupné 
sociální služby, přičemž důraz bude kladen na sociální služby poskytované 
terénní a ambulatní formou a jako pobytové budou podporovány pouze 
odlehčovací služby. Snahou je v území zajistit potřebné a dostupné služby a 
reagovat tak na aktuální potřeby v oblasti sociálních služeb, a to z pohledu 

všech sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob 
s důrazem na sociální začleňování.  

 
 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Vazba mezi opatřeními pogramového rámce: 
Zajištění podpory vybraných sociálních služeb poskytovaných terénní a 
ambulatní formou v území je jedním ze základních předpokladů pro 
bezproblémový život v regionu. Budou-li v území tyto služby zajištěny, bude 

následné možné zajistit podporu pracovních míst a zaměstnanosti  v regionu 

a to zejména pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením 
ohrožené, což řeší opatření programového rámce 1.2.1.A. Podpora 

rekvalifikací, vzdělávání a zaměstnávání. Dále má toto opatření i vazbu na 
opatření 1.1.1.A. Podpora rodiny a profesního života – podporuje 

zaměstnanost žen s malými dětmi.  
Vazba na ostatní operační programy akčního plánu: 
Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 4 IROP „Komunitně vedený 
místní rozvoj“ zaměřené mj. na sociální a zdravotní oblast. Smyslem podpory 
je zde vytvoření a zajištění standardních a nezbytných podmínek pro aktivní 
začleňování osob a sociálních skupin do společnosti. Evropský koncept 
aktivního začleňování vyloučených osob je prakticky založen na třech 
základních pilířích, a to na podpoře adekvátního příjmu, na inkluzivním trhu 
práce (přístup k zaměstnání) a na přístupu ke kvalitním službám (bydlení, 
vzdělávání, doprava, sociální služby a služby zaměstnanosti aj.). V souladu 

s uvedeným konceptem vyvstává potřeba ubdovat infrastrukturu, posilovat 
absorpční kapacity komunitně založených služeb, přispěk k začleňování 
sociálně vyloučených osob do společnosti prostřednictvím trhu práce a ke 
zvýšení dostupnosti a kvality základních zdrojů a služeb. Konkrétně se jedná 
o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci komunitně vedených 
strategií místního rozvoje a specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

 
 

Prioritizace 

navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro 
rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace 
SCLLD: 

a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ střední prioritu: bylo na 
něj vyhrazeno 32 % z celkové alokace z OPZ. 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do jiných opatření. 
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Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Předběžný harmonogram plánovaných výzev: 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Alokace 

(v tis. Kč) 2625,00 0,00 1125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Předpoklad vyhlášení: 
1. výzvy druhá polovina roku 2017 – alokace: 2 625,00 tis. Kč.  
2. výzva druhá polovina roku 2019 – alokace: 1 125,00 tis. Kč.  
Celkem alokace na celé opatření: 3 750,00 tis. Kč. 
 

Zdůvodnění harmonogramu plánovaných výzev: 
MAS předpokládá, že první výzva tohoto opatření bude vyhlášena v druhé 
polovině roku 2017, očekávaný konec realizace opatření je 30. 6. 2023. 
Přepoklad poslední výzvy je na rok 2019. V případě zvývajích prostředků, by 
se výzva vyhlásila ještě v roce 2021.  

 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
2016: 0 tis. Kč 

2017: 0 tis. Kč 

2018: 1 125,00 tis. Kč 

2019: 750,00 tis. Kč 

2020: 750,00 tis. Kč 

2021: 750,00tis. Kč 

2022: 375,00 tis. Kč 

2023: 0 tis. Kč 

 
 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., s cílem soc. začlenění a prevence soc. vyloučení osob soc. 
vyloučených či soc. vyloučením ohrožených (odborné sociální poradenství, 
terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, 
krizová pomoc, konktaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
sociální rehabilitace, služby následné péče, osobní asistence, odlehčovací 
služby) 
Podpora komunitní soc. práce jako prostředků soc. začleňování nebo 

prevence soc. vyloučení (např. prevence a řešení problémů především 
v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení 
nebo i v průběhu jejich vzdělávání, programy sekundární a terciární prevence 
pro osoby s chronicky duševním onemocněním, osoby ohrožené závislostmi 
(včetně patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách 
apod.) 

Další programy a činnosti v rámci soc. začleňování nad rámec/mimo režim 
zákona č. 108/2006 Sb. 
 

Z mapování potřeb území MAS Telčsko a jeho absorpční kapacity vidíme jako 
pravděpodobnou realizaci těchto projektů: podpora činnosti zařízení 
poskytující sociální služby apod.  
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Podporované cílové 
skupiny 

- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
např. osoby se zdravotním postižení, osoby s kombinovanými 
diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti 
trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené 
vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 
osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící 
v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné 
závislé osoby, neformální pečovatelé. 

- Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty 

pouze však ve vztahu k doplňovým aktivitám projektu zaměřeného 
na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených.  

 
 

Typy příjemců podpory 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.: 
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách 

- Nestátní neziskové organizace 

- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

- Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
- Dobrovolné svazky obcí 
- MAS 

- Vzdělávací a poradenské instituce 

- Školy a školská zařízení 
- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní společnost) 
- OSVČ 

 
 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 

opatření 

Na území MAS se nacházejí zkušení poskytovalé sociálních služeb registrovaní 
dle zákona č. 1089/2006 Sb., o sociálních službá a řada dalších subjektů 
(obce, organizace zřizované obcemi apod.), jejichž činnost je zaměřena na 
aktivity uvedené v tomto opatření. V analytické části strategie je uveden 
přehled poskytovalů sociálních služeb a potřeby (str. 73 – 75). Tyto 

organizace mají zkušenosti s řadou projektů z předchozího programovacího 
období. Počet žadatelů schopných realizovat projekty na rozvoj a 

modernizaci sociálních služeb, u nichž byla identifikována potřebnost, byl 
stanoven na 5. 

Na základě uvedené skutečnosti a charakteru potenciálních žadatelů, resp. 
typu příjemců, byly v souladu s pravidly OPZ stanoveny váše a způsoby 
kofinancování – zajištění podílu z vlastních zdrojů příjemce (veřejené zdroje a 
soukromé zdroje) a z národních veřejných zdrojů. Toto rozdělení je 
rozhodující pro finanční údaje vedené ve finančním plánu.  
Počty projektů dle sektorů: 2 obce, 0 podniky, 3 neziskové organizace 
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Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - pozitivní - mezi cílové skupiny pro toto 
opatření jsou explicitně zařazeny osoby pečující o malé děti a rodiče 
samoživitelé, mezi nimiž je vysoký podíl žen. Nesmí být podpořen projekt, u 
kterého by byl identifiován negativní dopad na rovné příležistosti žen a 
můžů.  
Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní – Opatření je zaměřeno na 
zlepšení přístupu ke kvalitním a udržitelným sociálním službám a dalším 
sociálním navazujícím službám podporujícím sociální začleňování.  
Poskytované služby jsou tak významným preventivním faktorem 
diskriminace. 

Udržitelný rozvoj - neutrální – Opatření nemá přímý dopad na ochranu 
životního prostředí a změnu klimatu, neboť je primárně zaměřeno na 
podporu nehmotných investic. Jedním z předpokladů udržitelného rozvoje 
regionu je inkluze širokého spektra ekonomicky aktivních osob do trhu práce. 

 

 

 

 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 
(Bude případně doplněno a 

upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy MAS)  

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně bude MAS preferovat projekty zaměřené na začleňování osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené. Projekt 
musí obsahovat prvky preventivního charakteru.  
Principy preferenčních kritérií: 

- Soulad projektu se SCLLD 

- Projekt zapojuje cílové skupiny 

 
 

Výše způsobilých výdajů 

(bude upřesněno ve 
výzvě) 

min.         400.000 Kč 

max.   4.000.000 Kč 

 

 

 

Indikátor 55102 počet podpořených komunitních center nebyl nastaven, protože 
dle průzkumu absorpční kapacity není o jejich realizaci prostřednictvím SCLLD 
v území zájem a proto tyto aktivity nebudou prostřednictvím SCLLD realizovány.  

Indikátor výstupů    

Číslo 60000 

Název Celkový počet účastníků 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 11 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo 62000 

Název 
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 2 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo 67001 

Název Kapacita podpořených služeb 
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Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 4 

  

Indikátor výsledku   

Číslo 67310 

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

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 

56 

 

 

Indikátor výsledku   

Číslo 67315 

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

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 

  

 
 

Indikátor výsledku    

Číslo 67010 

Název Využívání podpořených služeb 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 150 

 
 

Specifický cíl SCLLD 1.1. Podpora vzniku nových pracovních míst 

Opatření SCLLD 1.1.1.A. Podpora rodiny a profesního života 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření 1.1.1.A. Podpora rodiny a profesního života vzniklo vzájemným 
průnikem analytické části strategie, resp. z analytické části vyplynulých 
opatření k specifickým cílům (zde specifický cíl strategie 1.1. Podpora vzniku 
nových pracovních míst – Opatření 1.1.1. Systémová podpora vzniku nových 
pracovních míst: veřejně prospěšné práce, revitalizace brownfieldů spojená s 
možností vzniku pracovních míst, příprava průmyslových zón a související 
infrastruktury, podpora možností hlídání dětí (dětské skupiny, příměstské 
tábory, individuální hlídání) atd. a podporovaných aktivit v rámci OPZ SC 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Přímou vazbou mezi 
opatřeními 1.1.1.A. Podpora rodiny a profesního života a SC 2.3.1 OPZ je tedy 
podpora sociální začleňování a zaměstnanosti rodičů (popř. pečujících osob) 
dětí, prostřednictvím podporovaných aktivit z SC 2.3.1 OPZ, jejich potřebnost 



 

   57 

vyplynula z analytické části této strategie.  
2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Aktivita: Slaďování rodinného a profesního života 

Konkrétní příklady vazby tohoto opatření na OPZ SC 2.3.1 jsou uvedeny 
v části Popis možných zaměření projektů realizovaných v rámci opatření 
programového rámce. Konkrétní příklady vazby opatření 1.1.1.A. Podpora 
rodiny a profesního života na SC této strategie 1.1. Podpora vzniku nových 
pracovních míst – podpora služeb pro rodiny vč. zajištění péče o děti v době 
prázdnin a zajištění aktivt po školní výuce.  

 
 

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je zvýšit dostupnost služeb péče o děti v návaznosti na 
slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení 
zaměstnanosti pečujících osob. Cíl opatření bude mj. naplněn 
prostřednictvím zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a 
služeb péče o děti. V totmto opatření jde hlavně o snazší zapojení rodičů na 
trh práce.  

 
 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Vazba mezi opatřeními programového rámce: 
Vazba na opatření 1.2.1.A. Podpora rekvalifikací, vzdělávání a zaměstnávání – 

podporou opatření 1.1.1.A. se podporuje zaměstnanost rodičů (pečujících 
osob) s malými dětmi.  
Vazba na opatření 6.3.2.A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících 
sociální inkluzi – podporou opatření 1.1.1.A. se podporuje sociální služba 
zaměřená na rodiče s malými dětmi. 
Toto opatření má také provázanost na opatření programového rámce 6.6.1.A 
Ivestice do kapacit škol a kvalitního vzdělávání financované z programového 
rámce IROP. 

Provázanost existuje i na programový rámec PRV, konkrétně na Fiche 1.5.1.A. 
Modernizace zemědělského podnikání, 1.4.1.A. Modernizace lesního 
hospodářství a zpracování a prodeje lesnické produkce a 1.3.1.A. Podpora 
nezemědělských činnosti. Aby bylo možné sladit pracovní a rodinný život, je 
nutné zajistit dostupné a kvalitní služby péče o děti.  
Taktéž na toto opatření navazují aktivit v prioritní ose 4 IROP „Komunitně 
vedený místní rozvoj“, které jsou zaměřené mj. na rozšíření kapacit a 
infrastrukturu pro předškolní vzdělávání – na podporu zařízení péče o děti 
do 3 let, dětských skupin a mateřských škol. Konkrétně se jedá o investiční 
prioritu 9d Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií 
místního rozvoje a specifických cíl 4.1 Posílení komunitně vedeního 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 
a aktivizace místního potenciálu. 

 
 

Prioritizace 

navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro 
rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace 
SCLLD: 

a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ střední prioritu: bylo na 
něj vyhrazeno 33 % z celkové alokace z OPZ. 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do jiných opatření. 
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Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev MAS s plánovanými 
alokacemi na danou výzvu:  

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Alokace 

(v tis. Kč) 2704,10 0,00 1158,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem: 3863,00 Kč (jde o celkové způsobilé náklady) 
 

Zdůvodnění předpokládaného harmonogramu výzev: 

MAS předpokládá první výzvu v rámci tohoto opatření vyhlásit v roce 2017. 

Předpoklad vyhlášení poslední výzvy je na rok 2019, v případě zbývajících 

prostředků na rok 2020. Očekávaný konec realizace opatřejí je 30. 6. 2023. 

Informace o výzvách budou zveřejňovány v souladu s každoročně 

připravovaným harmonogramem výzev v dostatečném předstihu.  

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 

2016: 0 tis. Kč 

2017: 0 tis. Kč 

2018: 1 158,90 tis. Kč 

2019: 772,60 tis. Kč 

2020: 772,60 tis. Kč 

2021: 772,60 tis. Kč 

2022: 386,30 tis. Kč 

2023: 0 tis. Kč 

 
 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

 - Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností 
podpory příměstských táborů v době školních prázdnin. 

  

 
 

Podporované cílové 
skupiny 

- Osoby pečující o malé děti 
- Rodiče samoživitelé 

- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené 

- Osoby pečující o jiné závislé osoby 

Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle 
aktuálního znění výzvy ŘO.  
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Typy příjemců podpory 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.: 
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

- Nestátní neziskové organizace 

- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

- Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
- Dobrovolné svazky obcí 
- MAS 

- Vzdělávací a poradenské instituce 

- Školy a školská zařízení 
- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní společnost) 

- OSVČ 

 
 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 

opatření 

V rámci komunitního projednávání a zejména dotazníkových šetření při 
přípravě SCLLD MAS Telčsko a programového rámce OPZ bylo zjištěno, že na 
území je poptávka po realizaci projektů zaměřených na zajištění péče o děti 
v době školních prázdnin a na rozšíření kapacity zařízení typu dětská skupina, 
dětský klub, za účelem možnosti uplatnění rodičů s malými dětmi, zejména 
žen na trhu práce. 
V území působí desítky spolků vč. středisek volného času, a vzdělávacích 
zařízení (Analytická část kap. 2. 2. a dále 2.1.7. a 2.1.9. a dále příloha 4). 
O realizaci podobných projektů projevily zájem zejména obce, které jsou 
zřizovateli základních a mateřských škol (na území MAS Telčsko je v současné 
době 14 ZŠ a MŠ z toho je 12 obcí - zřizovatelů) z toho má zájem o tyto 
aktivity cca 6 obcí; dále jsou na území neziskové organizace, které by měly 
zájem o dané aktivity v tomto opatření – 2 NNO projevily aktivně zájem; pro 
své zaměstnance, by 3 podniky uvítaly realizovat projekty v daném opatření.  

 
 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - pozitivní - v podmínkách ČR ženy mnohem 
častěji než muži pečují v domácnostech o nezletilé děti a uvedené opatření 
jim usnadňuje integraci na trhu práce. Toto opatření je primárně zaměřeno 
na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.  
Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní - opatření zlepšuje finanční i 
prostorovou dostupnost služeb péče o děti pro rodiče ze všech sociálních 
skupin, vč. skupin, které mohou čelit různým formám diskriminace na trhu 
práce. 
Udržitelný rozvoj - neutrální - opatření je primárně zaměřeno na podporu 
nehmotných investic, a proto nemá přímý dopad na ochranu životního 
prostředí a změny klimatu. 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  
(Bude případně doplněno a 
upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy MAS) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. U 
prorodinných opatření se bude jednat přednostně o zaměření na CS – rodiče 
a budou přednostně podporovány projekty řešící umisťování dětí do školních 
družin a příměstských táborů v pracovní době rodičů hlavně v době 
odpoledních hodin a v době školních prázdnin. 
Principy preferenčních kritérií: 

- Dopad na území MAS 

- Provázanost mezi více aktivitami prorodinných opatření 
- Podpora rodičů vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti 
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Výše způsobilých výdajů 

(bude upřesněno ve 
výzvě) 

min.         400.000 Kč 

max.   4.000.000 Kč 

  

 
 

Indikátor výstupu    

Číslo 62000 

Název 
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

 
 

Indikátor výstupu    

Číslo 60000 

Název Celkový počet účastníků  

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

60 

Cílový stav 172 

 

 

 

Indikátor výstupu   

Číslo 50001 

Název Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 
30 

Cílový stav 64 

  

Indikátor výstupu   

Číslo 62700 

Název Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  

(r. 2018) 

0 

Cílový stav 17 
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4) Příloha č. 1 - Tab. 19 g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD  

OP IROP - Opraven překlep v indikátoru č. č. 9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů – místo realizovaných jsme správně uvedli revitalizovaných. 

Dále jsme doplnili milník z 0 na 1 a doplnili odůvodnění: V rámci zjišťování potřeb území, byly identifikovány 4 možné projekty v památkové zóně Telč (na seznamu 

UNESCO) s vyšší pravděpodobností způsobilosti a možnosti realizace ze zdrojů IROP. Průměrná cena na 1 památkový objekt byla stanovena na základě šetření v území.  

Průměrný cena za revitalizaci a rekonstrukci památkového objektu je 2,3 mil. Kč Vzhledem k plánovanému vyhlášení výzvy/vzhledem k již vyhlášené výzvě očekáváme, že 

bude podpořen jeden objekt. Hodnota milníku je stanovena na 1 objekt. 

5) Příloha č. 1 – Tab. 19 g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

OP OPZ – přidán do opatření 1.1.1. A indikátor č. 6 27 00 a uvedena cílová hodnota a zdůvodnění.  

 

Změny žlutě vyznačeny 

 

Tab. 19 g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD  

Za celé období 2016 - 2023  
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Specifický  
cíl SCLLD 

Opatření  
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, 
jakým  

způsobem 

byly hodnoty 

stanoveny 
Program 

Prioritní 
osa/ 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Specifický cíl 

OP 

/ Operace 

PRV 

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) Priorita  

Unie 

Prioritní  
oblast 

SC 3.2 
Op. 3.2.2.A 

 
IROP 4 9d 4.1 74001 

Počet 
vytvořených 

parkovacích míst 

parkovací 
místa 

výstup 0   1.1.2014 3 31.12.2023  není 

Při analýze potřeb a 
absorpční kapacity území 
bylo zjištěno, že zřizování 

parkovacích míst pro 
automobily lze předpokládat 

jako součást projektů 
budování přestupních 
terminálů ve veřejné 
dopravě. Vzhledem k 

plánovanému počtu projektů 
v této oblasti financovaných 
přes MAS ze zdrojů IROP (tj. 

1) byl stanoven 

předpokládaný počet 
parkovacích míst pro 

automobily na 3. Cílová 
hodnota je stanovena na 3 

vytvořená parkovací místa, 
přičemž tato hodnota vzešla 
z prostorových možností a z 

odhadu potřebnosti. 
Jednotkové náklady na 

zřízení jednoho parkovacího 
místa vyplynou z konkrétního 

projektu, přičemž jejich 
očekávaná hodnota 

nepřesahuje stanovený limit 
65.000 Kč. Do roku 2018 se 
nepředpokládá s tvorbou 

parkovacích míst. 
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IROP 4 9d 4.1 75001 

Počet realizací 
vedoucích ke 

zvýšení 
bezpečnosti v 

dopravě 

realizace výstup 0   1.1.2014 1 31.12.2023 není  

Vzhledem k realizační 

náročnosti (požadavky na 

komplexní řešení 

bezpečnosti), stupni přípravy 

možných projektů, 

podmínkám možnosti 

financování těchto projektů 

přes MAS a celkovým 

disponibilním zdrojům bylo 

očekávaný počet 

zrealizovaných projektů 

naplánován na 1. 

Pravděpodobně půjde o 

zbudování chodníku podél 

frekventované komunikace v 

centru obce, popř. další 

související opatření na 

zvýšení bezpečnosti chodců v 

dané lokalitě. Očekávaná 

průměrná cena za jednotku 

indikátoru vychází z analýzy 

cen zjištěných možných 

projektů a dosahuje hodnoty: 

1.578,95 tis. Kč/ks - souvisí se 

zjištěnými projekty řádově v 

této výši rozpočtových 

nákladů.  

IROP 4 9d 4.1 75120 

Podíl veřejné 
osobní dopravy 

na celkových 
výkonech v 

osobní dopravě 

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 není  
Hodnoty přebrány z úrovně 

programu 

IROP 4 9d 4.1 75201 

Počet nových 
nebo 

rekonstruovaných 
přestupních 
terminálů ve 

veřejné dopravě 

terminály výstup 0  1.1.2014  1 31.12.2023 není 

Při zjišťování potřeb a 

projektových záměrů 

subjektů v oblasti 

přestupních terminálů pro 

veřejnou dopravu byl 

identifikován záměr jedné z 

obcí na území MAS na 

realizaci tohoto typu 

investice (konkrétně 

vybudování infrastruktury 

pro návaznost individuální a 

veřejné autobusové 

dopravy). V následujících 

letech mohou být 

identifikovány další obdobné 
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projekty, avšak vzhledem k 

realizační náročnosti, 

současným podmínkám 

možnosti financování těchto 

projektů přes MAS a 

celkovým disponibilním 

zdrojům bylo počet 

zrealizovaných projektů 

naplánován na 1. Očekávaná 

průměrná cena za jednotku 

indikátoru vychází z rozpočtu 

identifikovaného projektu a 

dosahuje 2.105,26 tis. Kč. 

Tato hodnota je nižší než 

stanovený normativ, protože 

jde o celkovým rozsahem a 

techniko-stavebním řešením 

spíše méně náročný projekt. 

 

Zdůvodnění nulové hodnoty 

milníku k 31. 12. 2018: 

Dokončení konkrétního 

identifikovaného projektu 

včetně administrativní 

stránky se očekává v první 

polovině roku 2019. Proto 

byla hodnota indikátoru k 31. 

12. 2018 stanovena jako 

nulová. 

IROP 4 9d 4.1 76100 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 

cyklotras 

km výstup 0   1.1.2014 3,5 31.12.2023  není 

V rámci zjišťování potřeb 

území v oblasti rozvoje 

nemotorové dopravy byly 

identifikovány 2 projekty s 

vysokou pravděpodobností 

podání žádosti o financování 

přes MAS. Cílem těchto 

projektů bylo propojení 

menších sídel s blízkým 

významným regionálním 

centrem a to prostřednictvím 

zbudování nových 

cyklostezek. 

Z technických parametrů 

těchto možných projektů 

byla zjištěna očekávaná délka 

nových cyklostezek v km. V 

úvahu byl brán také 

předpoklad možné přípravy 

dalších obdobných projektů.  
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Na základě těchto dvou 

skutečností byla stanovena 

úhrnná hodnota indikátoru 

na celkových 3,5 km.  

Očekávaná orientační 

průměrná cena za jednotku 

indikátoru vychází ze 

zjištěných rozpočtů možných 

projektů a dosahuje hodnoty 

2.610,28 tis. Kč/km. 

(respektuje alokaci na 

opatření a hodnotu 

indikátoru). Důvodem k nižší 

hodnotě oproti normativu 

ŘO IROP jsou technické 

parametry a konkrétní 

podmínky v lokalitách 

realizace stávajících projektů. 

IROP 4 9d 4.1 76310 

Podíl cyklistiky na 
přepravních 

výkonech 

% výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 není  
Hodnoty přebrány z úrovně 

programu 

IROP 4 9d 4.1 76401 

Počet 
parkovacích míst 

pro jízdní kola 

parkovací 
místa 

výstup  0 1.1.2014  10 31.12.2023 není  

Na základě šetření potřeb 

území bylo zjištěno, že 

zřizování parkovacích míst 

pro jízdní kola lze 

předpokládat především jako 

součást aktivit zaměřených 

na budování cyklostezek a 

cyklotras. Vzhledem k 

očekávanému počtu projektů 

v této oblasti (2) viz indikátor 

76100 na hodnotu 3,5 km 

nových cyklostezek a jejich 

cílům (propojení dvou sídel 

za účelem zlepšení dopravní 

dostupnosti pro cyklisty) byl 

stanoven předpokládaný 

počet parkovacích míst pro 

jízdní kola na 10. Parkovací 

místa budou mít zpravidla 

podobu stojanů na kola a 

jednotkové náklady na 

zřízení jednoho parkovacího 

místa tak pravděpodobně 

nepřesáhnou limit 5.000 Kč. 
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  IROP 4 9d 4.1 91005 

Zvýšení 
očekávaného 
počtu návštěv 

podporovaných 
kulturních a 
přírodních 

památek a atrakcí 

návštěvy/rok výstup 0 1.1.2014 100 31.12.2023 není 

Jde o ex-ante expertní odhad 
zvýšení počtu návštěv lokality 

v roce následujícím po roce 
ukončení investičního 

projektu. Odhad vyplývá ze 
znalosti přibližného 
současného počtu 

návštěvníků a z odhadu jeho 

růstového potenciálu po 
realizaci projektu 

v plánované finanční 
hodnotě. 

SC 5.1 Op. 5.1.1.A 

IROP 4 9d 4.1 90501 

Počet 
revitalizovaných 

památkových 
objektů 

objekty výstup 0 1.1.2014  1 31.12.2023 1 

V rámci zjišťování potřeb 
území, byly identifikovány 4 

možné projekty v památkové 
zóně Telč (na seznamu 

UNESCO) s vyšší 
pravděpodobností 

způsobilosti a možnosti 
realizace ze zdrojů IROP. 

Průměrná cena na 1 
památkový objekt byla 

stanovena na základě šetření 
v území.  Průměrná cena za 
revitalizaci a rekonstrukci 

památkového objektu je 2,3 
mil. Kč Vzhledem 

k plánovanému vyhlášení 
výzvy očekáváme, že bude 

podpořen jeden objekt. 
Hodnota milníku je 

stanovena na 1 objekt. 

IROP 4 9d 4.1 91010 

Počet návštěv 
kulturních 
památek a 

paměťových 
institucí 

zpřístupněných za 
vstupné 

návštěvy/rok výsledek 26553793 31.12.2013 27500000 31.12.2023  není 
Hodnoty přebrány z úrovně 
programu 

SC 6.3 Op. 6.3.1.A IROP 4 9d 4.1 55301 

Počet 
podpořených 

bytů pro sociální 
bydlení 

bytové 
jednotky 

výstup  0 1.1.2014  1 31.12.2023  není 

Plány na zbudování bytů pro 
sociální bydlení nahlásila v 

době přípravy strategie 
celkem 1 obec na území 
MAS. Cena za jednotku 

daného indikátoru: 500 tis. 
Kč/bytová jednotka. Město 

Telč v současné době 
vytipovává vhodné objekty, 
které by poté, co projdou 
stavební adaptací, mohly 

sloužit jako sociální byty. V 
území ORP je nedostatečná 

kapacita sociálního bydlení, z 
tohoto důvodu se chce 

město příp. další obce na 
tuto problematiku v 
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nejbližších letech zaměřit. V 
rámci tohoto projektu, by šlo 
o pilotní projekt tohoto typu. 

Zdůvodnění nulové hodnoty 
milníku k 31. 12. 2018: 
Dokončení konkrétního 

identifikovaného projektu 
včetně administrativní 

stránky se očekává v první 
polovině roku 2019. Proto 

byla hodnota indikátoru k 31. 
12. 2018 stanovena jako 

nulová. 

IROP 4 9d 4.1 55310 
Nárůst kapacity 
sociálních bytů 

lůžka výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023  není 

Hodnoty vycházejí z vlastního 
šetření MAS. Výchozí 

hodnota eviduje počet lůžek 
před realizací projektu. 

Cílová hodnota je navýšena o 
4 lůžka, která vychází z 

plánované výstavby jednoho 

sociálního bytu, viz indikátor 
5 53 01. Na území MAS 

prakticky neexistuje 

dostupné sociální bydlení pro 
širokou veřejnost (vyjma soc. 

bytů pro seniory), které do 
výchozí hodnoty 

nezapočítáváme. V rámci 
sociálního bydlení by vznikly 
byty určené především pro 

občany, kteří se ocitli v 
obtížné životní situaci (např. 

matky samoživitelky, lidé, 
kteří prošli exekucí aj.) Proto 
je výchozí hodnota 0 a cílová 

hodnota je tedy 4 lůžka na 
jeden byt - v návaznosti na 

indikátor 55301. 

IROP 4 9d 4.1 55320 

Průměrný počet 
osob využívajících 

sociální bydlení 

počet osob za 
rok 

výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 není  

Na základě analýzy území se 

jako potenciální žadatel jeví 

obec, která doposud na svém 

území nemá žádné sociální 

byty. Plánuje se s vytvořením 

jednoho sociálního bytu s 

počtem lůžek 4. Tudíž na 

tento byt bude připadat 

jedna osoba na jedno lůžko.  

Návaznost na indikátor č. 5 

53 01. 

IROP 4 9d 4.1 55401 

Počet 
podpořených 

zázemí pro služby 
a sociální práci 

zázemí výstup  0 1.1.2014  2 31.12.2023 není  

Při analýze potřeb území byly 
zjištěny 3 projekty od dvou 

realizátorů zaměřené na 
podporu infrastruktury pro 

sociální služby. Jejich cílem je 
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zlepšení kvality terénních 
služeb a rozšíření zázemí 

nízkoprahového zařízení. Na 
základě provedeného 

průzkumu očekáváme ze 
zdrojů IROP přes MAS 

realizaci 2 projektů 
podporujících zázemí pro 

služby a sociální práci. 
 Průměrná jednotková cena 
za jednotku, tj. průměrné 

náklady na jedno podpořené 
zázemí vycházejí z 

plánovaných rozpočtů 3 
zjištěných projektů a 

dosahují 868,42 tis. Kč. Jedná 
se tedy o dva poskytovatele 

sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, u nichž po investici 
dojde k celkovému navýšení 
kapacit o 10 osob. Zjištěná 

hodnota je vyšší než 
normativ stanovený pro daný 

indikátor a to především z 
důvodu rozsahu úprav 

nutných pro rozšíření zázemí 
nízkoprahového zařízení 

(vyšší rozpočet). 

IROP 4 9d 4.1 55402 

Počet 
poskytovaných 

druhů sociálních 
služeb 

služby výstup  0  1.1.2014 2 31.12.2023 není  

Jak je uvedeno ve 

zdůvodnění indikátoru č. 5 54 

01, na základě analýzy potřeb 

v území očekáváme realizaci 

2 projektů zaměřených na 

investice do zázemí pro 

sociální služby a sociální 

práci. Z šetření mezi 

potenciálními realizátory 

uvedených projektů vyplývá, 

že při podpoře dvou projektů 

z uvedené oblasti (tj. 

hodnota indikátoru č. 5 54 

01) lze v podpořených 

zařízeních očekávat, 

poskytování 2 druhů 

sociálních služeb 

definovaných v zákoně o 

sociálních službách č. 

108/2006 Sb. 
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IROP 4 9d 4.1 67510 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
klienti výsledek 115 1.1.2014  125 31.12.2023 není  

Vstupní hodnota indikátoru 
byla stanovena na základě 

údajů Registru poskytovatelů 
sociálních služeb, který 

obsahuje údaje o okamžité 
kapacitě registrovaných 

sociální služeb v území. Pro 
sociální služby poskytované 
na území MAS Telčska byla 

zjištěna kapacita 115 klientů. 
Cílová hodnota tohoto 

indikátoru 125 klientů pro 
kapacitu služeb a sociální 

práce v roce 2023 byla 
stanovena s ohledem na 

plánované rozšíření služeb a 
s ohledem na předpokládaný 
počet podpořených zázemí. 
Požadavek rovněž vychází z 

šetření zpracované v 
analytické části, ze 

stanovených strategických a 
specifických cílů a opatření 
strategické části SCLLD MAS 

Telčska. 

SC 6.6 Op. 6.6.1.A IROP 4 9d 4.1 50000 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 

zařízení 

zařízení výstup  0 1.1.2014  3 31.12.2023 1  

Při šetření potřeb a 
plánovaných projektů 

vzdělávacích zařízení na 
území MAS, které mohou být 

v souladu s cíli IROP, bylo 
identifikováno cca 10 

pravděpodobných projektů v 
rámci 5 vzdělávacích zařízení. 

Jde především o projekty 
modernizace či výstavby 
učeben jazykových nebo 
přírodovědných oborů, 
investice zaměřené na 

integraci žáků apod. 
Především vzhledem k 

očekávanému počtu projektů 
realizovaných přes MAS za 

použití zdrojů IROP byl počet 
podpořených vzdělávacích 

zařízení stanoven na 3 a to v 

následujícím 
předpokládaném rozdělení 

dle typů vzdělávacích 
zařízení: 1x ZŠ, 1x MŠ, 1x 

zázemí pro zájmové a 
neformální vzdělávání; SŠ 

nejsou plánovány k podpoře. 
Průměrné očekávané 
náklady na jednotku 
indikátoru vycházejí z 

analyzovaných cen 

sestaveného zásobníku 
projektů a jsou cca 1,228 mil. 
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Kč/ na 1 podpořené 
vzdělávací zařízení. Tyto 

náklady jsou nižší než 
normativ stanovený pro daný 

indikátor a to z důvodu 
předmětu plánovaných 

projektů (menší investiční 
náročnost). 

Zdůvodnění hodnoty milníku 
k 31. 12. 2018: hodnota 

milníku vyplývá z šetření 
potřeb potenciálních 

příjemců, u jejichž 
rozvojových záměrů byl 

zjišťován datum 
očekávaného ukončení 

projektu. Přibližně jeden ze 
zjištěných projektů má 

realizaci plánovanou od roku 
2017 do roku 2018, zatímco 

další projekty mají být 
ukončeny ve druhé polovině 

roku 2018 nebo později. 
Vzhledem k nutnosti úplného 

vyúčtování a 
administrativního uzavření 

podpory očekáváme, že 
projekty realizačně ukončené 
ve druhé polovině roku 2018 

nebudou ještě kompletně 
administrativně vypořádány 

(a tedy započteny do 
hodnoty indikátoru) k 31. 12. 
2018. Na základě uvedených 

skutečnosti byla hodnota 
indikátoru k 31. 12. 2018 

nastavena na 1. 

IROP 4 9d 4.1 50001 

Kapacita 

podporovaných 
zařízení, péče o 

děti nebo 
vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup  0 1.1.2014  100 31.12.2023  není 

Cílová hodnota u 
podpořených vzdělávacích 

zařízení vyjadřuje maximální 
počet dětí a žáků v jednom 
okamžikuv celkové výši 100 
osob. Jedná se o 1x ZŠ - 50 

osob; 1x MŠ - 30 osob a 1x 

zájmové a neformální 
vzdělávání - 20 osob. 

Skutečné hodnoty vyplynou z 
konkrétních podpořených 

projektů. 

IROP 4 9d 4.1 50020 

Podíl tříletých 
dětí umístěných v 

předškolním 
zařízení 

% výsledek 77,300 31.12.2013 90,5 31.12.2023 není  
Hodnoty přebrány z úrovně 

programu 
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IROP 4 9d 4.1 50030 

Podíl osob 
předčasně 
opouštějící 

vzdělávací systém 

% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 není  
Hodnoty přebrány z úrovně 

programu 

SC 1.1 Op. 1.1.1.A 

OPZ 2 3 2.3.1 62700 

Účastníci 
zaměstnaní po 
ukončení své 
účasti, včetně 

OSVČ 

osoby výsledek 0 1.1.2014 17 31.12.2023 0 

Na základě odhadu jsme 
stanovili hodnotu 17 

účastníků, kteří budou 
zaměstnaní po ukončení své 
účasti v projektu. Hodnota 
byla stanovena z indikátoru 

60000 tj. na výši 10 % z 
indikátoru 60000 tj. 

minimálně 17. 

OPZ 2 3 2.3.1 62000 

Počet projektů, 
které zcela nebo 
zčásti provádějí 
sociální parneři 
nebo nevládní 

organizace 

projekty výstup 0  1.1.2014  1 31.12.2023 0 

V rámci zjišťování potřeb 

území MAS Telčsko v oblasti 

podpory prorodinných 

opatření byly identifikovány 

především záměry na 

realizaci příměstských 

táborů. Přestože je teoreticky 

možné, podporu na základě 

reálné budoucí výzvy MAS 

získá i projekt zaměřený na 

jiný typ aktivit, vycházelo 

stanovení očekávaných 

hodnot indikátoru především 

z parametrů 

předpokládaných projektů v 

oblasti příměstských táborů. 

Vzhledem k tomu, že v 

uvedené aktivitě bude 

zřejmě podpořeno více 

příjemců, je pravděpodobné, 

že jedním z nich bude také 

subjekt typu NNO. Proto byla 

hodnota stanovena na 1. 

OPZ 2 3 2.3.1 60000 

Celkový počet 

účastníků 

 

osoby výstup  0  1.1.2014 172 31.12.2023 60 

Celkový počet účastníků je 

stanoven jako součet počtu 

účastníků v jednotlivých 

plánovaných aktivitách (dle 

indikátoru 5 00 01): zařízení 

péče o děti zajišťující péči o 

děti v době mimo školní 

vyučování – 62 % alokace (tj. 

2,400 tis. Kč), příměstské 

tábory – 38 % alokace (tj. 

1.463 tis. Kč). Předpokladem 

je využívání aktivity po celou 
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dobu délky projektu. 

Počet účastníků 

v jednotlivých plánovaných 

aktivitách je vypočten 

následovně: 

Celkový počet účastníků =   

alokace/průměrný náklad na 

jednotku/(délka projektu 

*počet vyhlašovaných výzev). 

· Zařízení péče o děti 

zajišťující péči o děti v době 

mimo školní vyučování: 

Průměrný náklad na pobyt 

jednoho dítěte v zařízení byl 

na základě průzkumu 

obvyklých cen v území 

stanoven na 20 000 Kč/školní 

rok. Počet vytvořených míst v 

průběhu celého 

monitorovacího období je 

tedy 120 (2.400 tis. Kč/20 tis. 

Kč). Při předpokladu délky 

podpory tohoto opatření 6 

let (2 projekty po 3 letech) 

v rámci dvou projektů je 

počet podpořených 

účastníků v této aktivitě 20 

(120/6). 

· Příměstské tábory: 

Průměrný náklad na pobyt 

jednoho dítěte na jednom 

turnusu tábora (pondělí - 

pátek) byl na základě 

průzkumu obvyklých cen v 

území stanoven na 800 Kč. 

MAS předpokládá, že jedno 

dítě navštíví 2 turnusy ročně. 

Počet vytvořených míst v 

průběhu celého 

monitorovacího období je 

914 (1,463 tis. Kč/0,8 tis. 

Kč/2). Při předpokladu délky 

podpory tohoto opatření 6 

let (2 projekty po 3 letech) je 

počet podpořených 

účastníků v této aktivitě 152. 

Cílová hodnota indikátoru 

celkový počet účastníků je:  
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20 + 152 = 172 osob. 

OPZ 2 3 2.3.1 

50001 

 

Kapacita 

podpořených 

zařízení péče o 

děti nebo 

vzdělávacích 

zařízení 

 

osoby výstup 0 1.1.2014 64 31.12.2023  30 

MAS předpokládá podporu 

zařízení s různou kapacitou 

osob. Průměrný počet osob 

(dětí) v zařízeních péče o děti 

zajišťující péči o děti v době 

mimo školní vyučování je 10. 

Průměrný počet osob v 

příměstských táborech na 

území MAS činí 25. MAS 

předpokládá podporu právě 

těchto zařízení s tím, že 

finanční alokace mezi témata 

projektů je dělena 

následovně: zařízení péče o 

děti zajišťující péči o děti v 

době mimo školní vyučování 

- 62 %, příměstské tábory – 

38 %. Na základě výše 

uvedených informací byl 

proveden následující výpočet 

průměrné kapacity jednoho 

zařízení (vážený průměr):  

(10 * 0,62 + 25 * 0,38) / (0,62 

+ 0,38) = (vážený průměr) 

15,7 zaokr. 16 osob 

Průměrná kapacita jednoho 

zařízení byla stanovena na 16 

osob. V indikátoru 5 01 00 

byl počet podpořených 

zařízení v rámci opatření 

stanoven na 4. Cílová 

hodnota indikátoru 5 00 01 

byla tedy stanovena jako 

součin průměrné kapacity 

jednoho zařízení a počtu 

podpořených zařízení, tj. 

cílová hodnota indikátoru 

činí 64 osob (16*4). 
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SC 1.2 Op. 1.2.1.A OPZ 2 3 2.3.1 60000 
Celkový počet 

účastníků 
osoby výstup 0  1.1.2014  13 31.12.2023 5  

MAS preferuje v opatření 

1.2.1.A Podpora 

rekvalifikací, vzdělávání a 

zaměstnávání především 

projekty zaměřené na 

přímou podporu vytváření 

nových pracovních míst a 

podporu flexibilních forem 

zaměstnání jednotlivých 

podpořených osob. Z tohoto 

důvodu budou náklady na 

jednoho účastníka vyšší. 

Na základě statických údajů o 

mzdách v kraji Vysočina 

(ČSÚ) a na základě průzkumu 

regionu jsme došli 

k průměrné hrubé mzdě ve 

výši 23.000 Kč, což odpovídá 

30.820 Kč superhrubé mzdě 

(výpočet 23.000 * 1,34 = 

30.820 Kč). Na jedno nové 

pracovní místo bude 

poskytnuta maximální částka 

30.820 Kč na úhradu 

superhrubé mzdy, navíc výše 

příspěvku na mzdu se bude 

odvíjet od cen obvyklých pro 

danou pracovní pozici 

v místě realizace daného 

žadatele.  

Potenciálním žadatelům 

bude v rámci opatření 

poskytnuta podpora na nové 

pracovní místo po dobu 

jednoho roku na kompletní 

pokrytí mzdových nákladů 

spojených s novým 

zaměstnancem (tj. 100 % 

mzdových výdajů).  

Na podporu žadatelů, které 

vytvoří jedno pracovní místo 

na celý úvazek po dobu 

jednoho roku je vyčleněno 

3.328.560 Kč. V rámci této 

aktivity by mělo být 

podpořeno 9 pracovních 

míst/osob po dobu jednoho 
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roku.  

Na podporu žadatelů, které 

zavedou flexibilní formy 

práce pro osoby z uvedené 

CS a vytvoří pracovní místo, 

je vyčleněno 739.680 Kč a 

mělo by být podpořeno po 

dobu 12ti měsíců nejméně 4 

osoby, maximální podpora 

15.410 Kč/měsíc/osoba 

(superhrubá mzda – pro 

poloviční úvazek) – tzn. max. 

15.410 Kč * 12 měsíců = 

184.920 Kč na rok. 

Výpočet celkového počtu 

účastníků: 

Celý úvazek (počet osob) + 

flexibilní forma práce (počet 

osob) = 9 + 4 = 13 osob 

OPZ 2 3 2.3.1 50105 

Počet 

zaměstnavatelů, 

kteří podporují 

flexibilní formy 

práce 

 

osoby výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 

DPP a DPČ či jiné flexibilní 
formy zaměstnávání již 

zaměstnavatelé v regionu 

využívají, proto tato forma 
pro ně nebude nová. 

Předpokládáme, že bude 
realizováno ve vazbě na 

indikátor 5 01 30 a flexibilní 
formy práce se podaří zavést 
alespoň u 2 zaměstnavatelů.  

OPZ 2 3 2.3.1 
50130 

Počet osob 

pracujících 

v rámci 

flexibilních forem 

práce 

Osoby Výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 2 

Předpokládáme, že bude 
realizována částečná finanční 

podora žadatelům, kteří 
zaměstnájí osobu z CS 

flexibilní formou práce (max. 
podpora 15.410,- Kč/měs. Po 
dobu 12 měsíců dle úvazku. 
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OPZ 2 3 2.3.1 

62600 

 

Účastníci, kteří 

získali kvalifikaci 

po ukončení své 

účasti 

 

Osoby Výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 0 

V indikátoru 6 00 00 MAS 
stanovila celkový počet 

účastníků na 13. Na základě 
zkušeností potenciálních 

žadatelů MAS předpokládá, 
že očet účastníků, kteří získají 

kvalifikaci po ukončení své 
účasti, bude 30 % 

z celkového počtu účastníků. 
Cílová hodnota indikátoru 
byla stanovena z tohoto 

důvodu na 4 osoby. 

OPZ 2 3 2.3.1 62700 

Účastníci 
zaměstnání po 
ukončení své 
účasti, včetně 

OSVČ 

osoby výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 0  

Po konzultaci s potenciálními 
žadateli bylo stanoveno, že 

počet účastníků 
zaměstnaných po ukončení 

své účasti, včetně OSVČ, 
bude 30 % z celkového počtu 
účastníků. Cílovou hodnotou 

jsou tedy 4 osoby. 

OPZ 2 3 2.3.1 62900 

Účastníci 
zaměstnaní 6 

měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 

OSVČ 

osoby výsledek 0 1.1.2014 5 31.12.2023 0 

Po konzultaci s potenciálními 
žadateli byla cílová hodnota 

stanovena jako 40 % 

z účastníků, kteří budou 
zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 
OSVČ, tj. 5 osob. 

SC 6.3 Op. 6.3.2.A 

OPZ 2 3 2.3.1 62000 

Počet projektů, 
které zcela nebo 
zčásti provádějí 
sociální partneři 
nebo nevládní 

organizace 

projekty výstup  0 1.1.2014  2 31.12.2023 0  

Předpokládáme, že 

minimálně 2 projekty budou 

realizovány NNO poskytující 

sociální služby v regionu MAS 

Telčsko. 

OPZ 2 3 2.3.1 67001 

Kapacita 

podpořených 
služeb 

místa výstup 0   1.1.2014 4 31.12.2023 0  

Přepokládáme, že indikátor 

bude naplněn 

prostřednictvím uplatnění 

podpory klientů 

adiktologického poradenství, 

zde v jednom okamžiku 

obslouží pracovník 1 klienta, 

v případě druhého projektu 

metoda komunitní soc. práce 

jde také o 1 klienta.  

Pozn. u každého projektu 

budou zaměstnány 2 osoby 

(s různou délkou úvazku).  

Celková kapacita 

podpořených služeb bude 4 

místa. 
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Průměrné náklady na jedno 

místo služby jsou kalkulovány 

následovně: 3.750.000/4 = 

937.500,- Kč na místo služby. 

OPZ 2 3 2.3.1 60000 
Celkový počet 

účastníků 
Osoby Výstup 0 1.1.2014 11 31.12.2023 0 

Podpořených pečujících osob 

a zaměstnanců organizací 

poskytujících sociální služby a 

sociálních pracovníků 

(celkový počet 11). 

V rámci opatření se 

přepokládá vytvoření 1,5 

úvazku v rámci každého 

projektu (předpokládáme 

podpořit 2 projekty, první 

projekt s délkou trvání 3 roky 

a druhý projekt s délkou 

trvání 2 roky), tj. 1,5 úvazku 

po dobu 5 let. 

Do tohoto indikátoru vedle 

klientů započítáváme také 4 

pracovníky, protože 

předpokládáme, že se jim 

bude hradit vzdělávání 

v rozsahu 24 hodin ročně. U 

každého projektu budou 

zaměstnány 2 osoby (s 

různou délkou úvazku). 

Indikátor byl stanoven na 

základě průzkumu obvyklých 

cen v území a na základě 

statistiky ČSÚ (na pozici 

v sociálních službách) byla 

stanovena hrubá mzda 

jednoho pracovníka na 

25.000,- Kč na měsíc – 

superhrubá mzda byla 

vypočítána takto: 

25.000 * 1,34 (koeficient) = 

33.500,- Kč (superhrubá 

mzda) 

33.500 * 1,5 *60 = 3.015.000 

Kč na mzdy 

Zbývající finanční částka 

735.000,- Kč bude zahrnovat 

další výdaje, např. na 

vzdělávání pracovníků v soc. 

službách, drobné vybavení, 
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atd. – celková alokace na 

toto opatření je 3.750.000,- 

Kč. 

Na základě zmapování území 

MAS a sesbíraných 

předpokládaných projektů 

předpokládáme podpořit 

rozšíření registrované 

sociální služby a to 

adiktologického poradenství, 

tj, poradenství pro jakýkoli 

druh závislosti. 

Dále se předpokládá 

podpořit projekt, který bude 

prováděn metodou 

komunitní sociální práce (tzv. 

neregistrovaná soc. služba) a 

v rámci kterého bude 

osobám v tíživé životní 

situaci nabízena účinná 

pomoc. 

 

Celkový počet účastníků 
v rámci tohoto indikátoru je: 
4 (pracovníci) + 7 (klientů) = 
11 osob 

Do výpočtu zahrnujeme 4 
podpořené pracovníky, kteří 
budou vzděláváni v rozsahu 

24 hod. ročně a dále 7 
klientů, kteří získají vyšší než 
bagatelní podporu, a se 
kterými bude uzavřena 
smlouva či jiný typ evidence 
(tudíž nebude se jednat o 
anonymní klienty). Těchto 7 
klientů bude využívat 
neregistrovanou sociální 
službu (jedná se o komunitní 
soc. práci), z tohoto důvodu 
nejsou uvedeni v indikátoru 6 
73 15. 

Ostatní klienti, a to převážná 
část, jsou anonymní a jsou 
evidování pod kódem, který 
je jedinečný.  
Poskytování této služby (tj. 
v rámci služeb sociální 
prevence) je anonymní – 

s klientem se neuzavírá 
písemná smlouva. Proto tyto 
klienty do tohoto indikátoru 
nezapočítáváme.  
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Povaha poskytovaných soc. 
služeb vyžaduje naprostou 
anonymitu, tudíž není možné 
vést o klientovi žádný 
kontaktní údaj. 

 

OPZ 2 3 2.3.1 67010 

Využívání 
podpořených 

služeb 

osoby výsledek 0 1.1.2014 150 31.12.2023 0 

Indikátor bude naplněn 

prostřednictvím podpory 

dalších klientů, u kterých 

nepřesáhne podpora 

bagatelní a zároveň jde o 

anonymní klienty. V rámci 

adiktologického poradenství 

bude podpořeno 30 osob za 

projekt a v rámci komunitní 

sociální práce to bude 120 

klientů za projekt. Celkem 

tedy za celé opatření 150 

osob.  

U osob, kde nebude 

dosaženo rozsahu bagatelní 

podpory, je předpokládána 

cena intervence na 1 osobu 

cca 25.000,- Kč.  

OPZ 2 3 2.3.1 67310 

Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 

intervence 

formou sociální 
práce naplnila 

svůj účel 

Osoby Výsledek 0 1.1.2014 56 31.12.2023 0 

V rámci adiktologického 

poradenství u 30 osob 

proběhne intervence, u 50 %, 

tj. u 15 osob, je vytvořen 

individuální plán, u 75 % 

z nich je možné individuální 

plán vyhodnotit kladně, tj. u 

11 osob. 

V rámci komunitní soc. práce 

proběhne intervence u 120 

osob, u 50 % tj. 60 osob, je 

vytvořen individuální plán, u 

75 % z nich je možné 

individuální plán vyhodnotit 

kladně, tj. u 45 osob. 

Celkem se tedy bude jednat 

o 56 osob, u kterých 

intervence formou sociální 

práce naplnila svůj účel.  
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OPZ 2 3 2.3.1 67315 

Bývalí účastníci 
projektů v oblasti 
sociálních služeb, 

u nichž služba 
naplnila svůj účel 

osoby výsledek 0 1.1.2014 0 31.12.2023 0 

Opět tento indikátor 

vykazujeme nulový, protože 

se předpokládá o podpoření 

projektů adiktologického 

poradenství, kde se klienti 

nevykazují – jsou anonymní – 

někdy pracovník ani nezná 

pravé jméno klienta. Klienti 

jsou dle nějakých specifik 

evidovaní pod kódy – 

nevyplňují se s nimi 

monitorovací listy podpořené 

osoby. 

Klienti sociální komunitní 

práce zde nejsou uváděni, 

neboť se nejedná o 

registrovanou sociální službu, 

viz popis výše Indikátor 6 00 

00. 

SC 1.4 Op. 1.4.1.A. 

PRV 6 6b 19.2.1. 93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 
(O.4) 

podniky výstup  0  1.1.2014  2 31.12.2022  1 

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovaných přes MAS   

PRV 6 6b 19.2.1. 94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

(R.24/T.23) 

Pracovní 
místa 

výsledek 0 1.1.2014 0 32.12.2022 není 
Syntéza potřeb území a 

disponibilních zdrojů z ESI 

administrovaných přes MAS   

SC 1.4 Op. 1.4.2.A. PRV 6 6b 19.2.1. 

93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 
(O.4) 

podniky výstup  0 1.1.2014  4 31.12.2022 1  

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovaných přes MAS   

94302 
Celková délka 
lesních cest 

km výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2022 1    

SC 1.5 Op. 1.5.1.A. PRV 6 6b 19.2.1. 93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 
(O.4) 

podniky výstup 0  1.1.2014  1 31.12.2022  1 

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovaných přes MAS   
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94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

(R.24/T.23) 

Pracovní 
místa 

výsledek 0 1.1.2014 1 31.12.2022 1  

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovaných přes MAS   

SC 1.5 Op. 1.5.3.A. PRV 6 6b 19.2.1. 93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 
(O.4) 

podniky výstup 0  1.1.2014  1 31.12.2022  0 

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovanýh přes MAS   

SC 1.5 Op. 1.5.4.A. PRV 6 6b 19.2.1. 

92030 

T3 Celkový počet 
vyškolených 

účastníků podle 
čl. 14 nařízení EU 

č. 1305/2013 

participants výsledek 0 1.1.2014 30 31.12.2022 10  

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovanýh přes MAS   

92301 
Počet účastníků 

vzdělávání (O.12) 
osoby výstup   0  1.1.2014 60 31.12.2022  30 

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovanýh přes MAS   

SC 6.5 Op. 6.5.2.A. PRV 6 6b 19.3.1.  92501 
 Celkové veřejné 

výdaje 
EUR výstup  0 1.1.2014 29.535   31. 12. 2022 0  

Alokace pro danou MAS dle 

MZe tabulky Alokace pro 

Programový rámec PRV.   

SC 1.3 Op. 1.3.1.A. PRV 6 6b 19.2.1. 

93701 

Počet 
podpořených 

podniků/příjemců 
(0,4) 

podniky výstup 0   1.1.2014 3 31.12.2022  1 

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovanýh přes MAS   

94800 

Pracovní msíta 
vytvořená v rámci 

podpořených 

projektů (Leader) 
(R.24/T.23) 

Počet 
pracovních 

míst 

výsledek 0 1.1.2014 2 31.12.2022 1  

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovanýh přes MAS   

 
Op. 4.3.1.A. PRV 6 6b 19.2.1. 

92702 

Počet 
podpořených 

akcí/operací (0,3) 

akce/operace výstup  0  1.1.2014 5 31.12.2022 2  

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovanýh přes MAS  

93001 

Celková 
(podpořená) 
plocha (0,5) 

ha výstup  0  1.1.2014 2,5 31.12.2022 1  

Syntéza potřeb území a 
disponibilních zdrojů z ESI 

administrovanýh přes MAS   
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