Příloha č. 1

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
v jednotlivých letech

Tabulka 1 Finanční plán dle specifických cílů (období 2016-2023)
CELKEM
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

Prioritní
Ivestiční
Podopatření SCLLD
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

5.1.1.3 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
zaměstnanosti
5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání
5.1.1.1 Sociální
služby a podpora
sociální práce a
komunitních center

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Specifický cíl OP/ Celkové způsobilé
Národní
operace PRV
výdaje (CZV)
Příspěvek Unie
veřejné zdroje
(a)
(SR, SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

OPZ

2

2.3

2.3.1

18 159 172,35

15 435 266,49

1 815 917,24

0,00

907 958,62

0,00

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

2.3

2.3.1

18 602 330,68

15 811 981,07

1 860 233,08

0,00

930 116,53

0,00

OPZ

2

2.3

2.3.1

7 808 979,31

6 637 632,41

780 897,93

0,00

390 448,97

0,00

Tabulka 2 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2016
2016
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Prioritní
Ivestiční
Podopatření SCLLD
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

Specifický cíl OP/
operace PRV

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1 Sociální
služby a podpora
sociální práce a
komunitních center

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Tabulka 3 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2017
2017
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Podopatření
SCLLD

Opatření SCLLD

5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání
5.1.1.1 Sociální
služby a podpora
sociální práce a
komunitních
center

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Prioritní
Ivestiční
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

Specifický cíl OP/
operace PRV

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabulka 4 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2018
2018
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Podopatření SCLLD

Prioritní
Ivestiční
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

Specifický cíl OP/
operace PRV

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

5.1.1.3 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
zaměstnanosti

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního podnikání

OPZ

2

2.3

2.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1 Sociální
služby a podpora
sociální práce a
komunitních center

OPZ

2

2.3

2.3.1

359 300,00

0,00

179 650,00

0,00

OPZ

2

2.3

2.3.1

80 000,00

0,00

40 000,00

0,00

3 593 000,00 3 054 050,00

800 000,00

680 000,00

2

Tabulka 5 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2019
2019
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

Podopatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

Prioritní
Ivestiční
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

Specifický cíl OP/
operace PRV

5.1.1.3 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
zaměstnanosti

OPZ

2

2.3

2.3.1

5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního podnikání

OPZ

2

2.3

2.3.1

5.1.1.1 Sociální
služby a podpora
sociální práce a
komunitních center

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

1 500 000,00 1 275 000,00

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

150 000,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00 3 400 000,00

400 000,00

0,00

200 000,00

0,00

1 700 000,00 1 445 000,00

170 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

Tabulka 6 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2020
2020
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Podopatření SCLLD

5.1.1.3 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
zaměstnanosti
5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního podnikání
5.1.1.1 Sociální služby
a podpora sociální
práce a komunitních
center

Prioritní
Ivestiční
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

Specifický cíl OP/
operace PRV

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

2 500 000,00 2 125 000,00

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

250 000,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00 3 400 000,00

400 000,00

0,00

200 000,00

0,00

3 500 000,00 2 975 000,00

350 000,00

0,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

3

Tabulka 7 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2021
2021
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho vlastní zdroje
příjemce

Z toho podpora
Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

Podopatření SCLLD

5.1.1.3 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
zaměstnanosti
5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního podnikání
5.1.1.1 Sociální služby
a podpora sociální
práce a komunitních
center

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Prioritní
Ivestiční
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

Specifický cíl OP/
operace PRV

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

8 000 000,00 6 800 000,00

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

800 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00 2 975 000,00

350 000,00

0,00

175 000,00

0,00

1 808 979,31 1 537 632,41

180 897,93

0,00

90 448,97

0,00

0,00

0,00

Tabulka 8 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2022
2022
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

Prioritní
Ivestiční
Podopatření SCLLD
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

5.1.1.3 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
zaměstnanosti
5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání
5.1.1.1 Sociální
služby a podpora
sociální práce a
komunitních center

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Specifický cíl OP/
operace PRV

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

6 000 000,00 5 100 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00 2 550 000,00

0,00

0,00

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

600 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Tabulka 9 Finanční plán dle specifických cílů – rok 2023
2023
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

Opatření SCLLD

5.1.1 Všeobecná
podpora začleňování
osob ohrožených
sociálním vyloučením

5.1.3 Podpora
prorodinných opatření

Podopatření SCLLD

5.1.1.3 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
zaměstnanosti
5.1.1.2 Vznik
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního podnikání
5.1.1.1 Sociální služby
a podpora sociální
práce a komunitních
center

Prioritní
Ivestiční
osa
priorita OP/
Program
OP/Priorit
Prioritní
a Unie
oblast

Specifický cíl OP/
operace PRV

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

OPZ

2

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV) Příspěvek
Unie (a)

159 172,35 135 296,49

0,00

0,00

509 330,68 432 931,07

0,00

0,00

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF) (b)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
Národní
zdroje (kraj, soukromé
obec, jiné) (c zdroje (d)
)

Nezpůsobilé
výdaje (tis.
Kč)

15 917,24

0,00

7 958,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 933,08

0,00

25 466,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Tabulka 10 g) indikátory podle jednotlivých cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
IDENTIFIKACE programu

Specifický cíl
SCLLD

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP /
Prioritní
oblast

Identifikace indikátorů

Specifický
cíl
OP/opera
ce PRV

5.1.1
Všeobecná
podpora
začleňování
osob
ohrožených
sociálním
vyloučením
5.1 Podpora
sociálního
začleňování

5.1.1.3 Vznik
podnikatelský
ch aktivit v
oblasti
zaměstnanosti

OPZ

2

2.3

Kód
NČI2014
+

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Hodnoty indikátorů

Typ
Indikátoru
(výstup/výs
ledek)

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum
cílové
hodnoty

Milník
31.12.20
18 (je-li
ŘO
vyžadová
n)

6 00 00

Celkový
počet
účastníků

účastníci

výstup

0

8.11.2018

55

31.12.2023

x

6 27 00

Účastníci
zaměstnání
po
ukončené
své účasti

osoby

výstup

0

8.11.2018

4

31.12.2023

x

2.3.1
Zaměstna
nost

Odůvodnění jakým způsobem byly
hodnoty stanoveny

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru je celkem 55
účastníci. Projekt bude realizován po
dobu 3 let. Na 1 účastníka za rok
480 000,00 Kč, tzn. měsíční mzda bude
činit 40 000, 00 Kč na 1 zaměstnance
(mzdový příspěvek).
V rámci projektu počítáme i s rekvalifikací
či dovzdělávání zaměstnanců z cílové
skupiny 1 240 000,- Kč. podpůrnými
pozicemi s měsíční
Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru je celkem 4 účastníci.
Projekt bude realizován po dobu 3 let.,
kdy jej ukončí tři osoby z cílové skupiny.

6

6 28 00

5 01 30

5.1 Podpora
sociálního
začleňování

5.1.1
Všeobecná
podpora
začleňování
osob
ohrožených
sociálním
vyloučením

5.1.1.2 Vznik
podnikatelský
ch aktivit v
oblasti
sociálního
podnikání

OPZ

2

2.3

2.3.1
Sociální
podnikání

1 02 13

Znevýhodně
ní účastníci,
kteří po
ukončení
své účasti
hledají
zaměstnání,
jsou v
procesu
vzdělávání/
odborné
přípravy,
rozšiřují si
kvalifikaci
nebo jsou
zaměstnaní,
a to i OSVČ

Počet osob
pracujících v
rámci
flexibilních
forem práce

Počet
sociálních
podniků
vzniklých
díky
podpoře

osoby

osoby

organizac
e

výstup

výstup

výstup

0

0

0

8.11.2018

8.11.2018

5.2.2016

4

1

0

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

x

x

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru je celkem 4 účastníci,
kteří po ukončení projektu najdou své
uplatnění.

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru je celkem 1 účastník.
Projekt bude realizován po dobu 3 let.,
kdy účastníci mohou využít flexibilní
formu pracovní doby.
Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Tento indikátor není relevantní, alokace
z tohoto opatření přesunuta v plné výši do
podopatření - 5.1.1.1 Sociální služby a
podpora sociální práce a komunitních
center.
Důvod přesunu: Výzva k sociálnímu
podnikání vyhlášena od 8.11.2017 do
22.1.2018 – připraveny 4 žádosti,
konzultovány a kvůli podmínkám výzvy
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všichni odstoupili. Vyhlášení výzvy
prodlouženo do 2.3.2018 bez příjmu
projektů a bez potencionálních žadatelů.

6 00 00

1 02 11

Celkový
počet
účastníků

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

účastníci

organizac
e

výstup

výsledek

0

0

5.2.2016

5.2.2016

0

0

31.12.2023

31.12.2023

x

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního projednávání,
místní znalosti, expertního odhadu, zkušeností z
předchozího období, zohlednění velikosti
alokace, mapování absorpční kapacity,
zohledněním kapitoly Analýza rizik, principů pro
určení preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např. hodnoty
na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru je celkem 7 účastníků.
Projekt bude realizován po dobu 2 let. Na 1
účastníka za rok 450 000,00 Kč, tzn. měsíční
mzda bude činit 37 500, 00 Kč na 1 zaměstnance.
V rámci projektu počítáme i s podpůrnými
pozicemi s měsíční mzdou/DPP/DPČ 2780 Kč
(např. lektorné, psychologická podpora, atd.) –
celkem za podpůrné činnosti 700 000,00 Kč.
Součtem mezd zaměstnanců a platů DPČ/DPP
vychází 7 mil Kč, což je naše alokace na toto
opatření.
Tento indikátor není relevantní, alokace z tohoto
opatření přesunuta v plné výši do podopatření 5.1.1.1 Sociální služby a podpora sociální práce a
komunitních center

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Tento indikátor není relevantní, alokace z tohoto
opatření přesunuta v plné výši do podopatření 5.1.1.1 Sociální služby a podpora sociální práce a
komunitních center
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6 32 00

5.1.1.1
Sociální služby
a podpora
sociální práce
a komunitních
center

OPZ

2

2.3

2.3.1
Sociální
služby a
sociální
začleňová
ní

6 00 00

Znevýhodně
ní účastníci
zaměstnaní
6 měsíců po
ukončení
své účasti
včetně
OSVČ

Celkový
počet
účastníků

osoby

výsledek

0

5.2.2016

0

31.12.2023

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Tento indikátor není relevantní, alokace z tohoto
opatření přesunuta v plné výši do podopatření 5.1.1.1 Sociální služby a podpora sociální práce a
komunitních center

osoby

výstup

0

5.2.2016

230

31.12.2023

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Indikátorem č. 6 00 00 budeme sledovat
počet účastníků, kteří mají v projektu
vyšší podporu, než je bagatelní podpora
(více jak 40 hodin za celou délku realizace
projektu). Tento účastník musí být
identifikovatelný, s využitím jména,
příjmení, bydliště a data narození.
Indikátor byl stanoven na základě
zkušeností z OP LZZ – průměrně na 1
účastníka 62 500,00 Kč finanční podpory
(62 500,00 * 80 = 5 mil Kč). Zbývající
finanční částka 93 000 Kč zahrnuje další
výdaje na např. vybavení, podpůrné
pozice, atd.)
Indikátor upraven na základě změny
strategie k 26. 4. 2018, kdy byla
identifikována potřebnost finančních
prostředků do doprovodných sociálních
služeb a navýšena alokace o 7 mil Kč.
Indikátor byl stanoven na základě
zkušeností z OP LZZ – průměrně na 1
účastníka 62 500,00 Kč finanční podpory
(62 500,00 * 80 = 5 mil Kč). Zbývající
finanční částka 218 000 Kč zahrnuje další
výdaje na např. vybavení, podpůrné
pozice, atd.)
Na základě navýšené alokace byla úměrně
navýšena hodnota indikátoru.
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6 70 01

5 51 02

Kapacita
podpořenýc
h služeb

Počet
podpořenýc
h
komunitníc
h center

místa

organizac
e

výstup

výstup

0

0

5.2.2016

5.2.2016

60

2

31.12.2023

31.12.2023

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Indikátorem č. 6 70 01 budeme sledovat
hodnotu počtu míst vyjádřený jako
maximální počet osob, které může
podpořená služba či program v danou
chvíli obsloužit bez ohledu na to, zda se
jedná o anonymní klienty, počet účastníků
či osoby s bagatelní podporou. K hodnotě
kapacity podpořených služeb jsme došli
na základě počtu podpořených
komunitních center (celkem 2) a
kapacitou na 1 KC celkem 20 osob (celkem
kapacita na 4 podpořená KC 40 osob).
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě projektových záměrů v území
MAS, kdy šetřením (analytické šetření,
pracovní skupiny, veřejná projednání atd.)
byli zmapováni 2 potenciální žadatelé.
Indikátor upraven na základě změny
strategie k 26. 4. 2018, kdy byla
identifikována potřebnost finančních
prostředků do doprovodných sociálních
služeb a navýšena alokace o 7 mil Kč.
Indikátor byl stanoven na základě
dosavadní zkušenosti při vyčerpání 5 mil.
alokace, kdy byl naplněn indikátor
kapacity v hodnotě 35 osob. Proto tento
indikátor není navýšen v návaznosti na
navýšení alokace na 7 mil, ale zůstává
v původní výši .
Na základě navýšené alokace byla úměrně
navýšena hodnota indikátoru.

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
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Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě analytického šetření v území MAS
s plánovanými projektovými záměry.
Celkem počítáme, že v rámci tohoto
opatření bude podpořeno 4 zaměstnanci
po dobu trvání projektů 3 roky (kapacita
všech 2 KC je 80 osob, tzn. počítáme na 10
osob 1 zaměstnance).
Měsíčně bude podpora 1 zaměstnance
činit přibližně 17 360,00 Kč (při polovičním
úvazku). Na ostatní výdaje, jako podpůrné
pozice, lektorné, drobné vybavení, atd. je
vyčleněno 93 000,00 Kč.

6 73 10

6 70 10

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

Využívání
podpořenýc
h služeb

osoby

osoby

výsledek

výsledek

0

0

5.2.2016

5.2.2016

50

250

31.12.2023

31.12.2023

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě projektových záměrů v území
MAS, kdy šetřením (analytické šetření,
pracovní skupiny, veřejná projednání,
atd.) byli zmapováni 4 potenciální
žadatelé s využití přibližně 50 osob/
projekt po dobu trvání 3 roky (tzn. celkem
200 osob za 4 KC).
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě projektových záměrů v území
MAS, kdy šetřením (analytické šetření,
pracovní skupiny, veřejná projednání,
atd.). Žadatelé předpokládají minimální
účast anonymních či krátkodobých
klientů, proto se indikátor navyšuje pouze
o hodnotu 50 osob.
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5.1.3 Podpora
prorodinných
opatření

OPZ

2

2.3

6 00 00

Celkový
počet
účastníků

osoby

výstup

0

5.2.2016

335

31.12.2023

x

5 00 01

Kapacita
podpořenýc
h zařízení
péče o děti
nebo
vzdělávacíc
h zařízení

osoby

výstup

0

5.2.2016

115

31.12.2023

x

2.3.1
Prorodinn
á opatření

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě předpokládaného počtu
pořádaných příměstských táborů (celkem
5 – kapacita na 1 tábor je 20 osob).
Předpokládáme, že žadatelem bude 5
organizací, které v rámci 1 projektu budou
příměstský tábor pořádat 9x za 3 roky,
přepokládáme tábor po dobu trávní 5
pracovní dní). Tzn. celkový počet osob za
jeden projekt při kapacitě 1 tábora 20
osob, frekvence táborů 3 tábory za rok je
180 osob (3*3*20 =180 osob). Tzn. za 5
projektů celkem 900 účastníků. Avšak
indikátor je stanoven na hodnotu 300
osob, protože předpokládáme, že dítě se
bude tábora účastnit více táborů v rámci 1
projektu.
Na základě navýšené alokace byla úměrně
navýšena hodnota indikátoru. Provoz
dvou dětských skupin po dobu tří let o
kapacitě 8 dětí.
Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Hodnota indikátoru byla stanovena na
základě kapacity pořádaného
příměstského tábora – celkem 20 osob/1
projekt a tento projekt bude realizován
celkem 5 organizacemi, tzn. 5*20 = 100
osob okamžité kapacity.
Na základě navýšené alokace byla úměrně
navýšena hodnota indikátoru. Provoz
dvou dětských skupin po dobu tří let o
celkové kapacitě 15.
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5 01 30

5 01 00

Počet osob
pracujících v
rámci
flexibilních
forem práce

Počet
podpořenýc
h zařízení
péče o děti
předškolníh
o věku

5 01 10

Počet osob
využívajících
zařízení
péče o děti
předškolníh
o věku

6 28 00

Znevýhodně
ní účastnící,
kteří po
ukončení
své účasti
hledají
zaměstnání,
jsou v
procesu
vzdělávání/
odborné
přípravy,
rozšiřují si
kvalifikaci
nebo jsou
zaměstnaní,
a to i OSVČ

osoby

zařízení

osoby

osoby

výsledek

výsledek

výsledek

výsledek

0

0

0

0

5.2.2016

8.11.2018

8.11.2018

5.2.2016

6

1

25

12

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
1 dětská skupina.

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
Počet osob z cílové skupiny – rodič.

x

Monitorovací indikátory byly definovány
kombinací metod komunitního
projednávání, místní znalosti, expertního
odhadu, zkušeností z předchozího období,
zohlednění velikosti alokace, mapování
absorpční kapacity, zohledněním kapitoly
Analýza rizik, principů pro určení
preferenčních kritérií, odvozením od
souvisejících hodnot indikátorů (např.
hodnoty na úrovni ČR), atd.
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f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů

Tabulka 11 Financování SCLLD v letech 2016-2023 dle SC operačních programů/opatření
CELKEM
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Národní
Příspěvek Unie
(CZV)
veřejné zdroje
(a)
(SR,SF) (b)

44 570 482,34

37 884 909,99

4 457 048,23

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)
2 228 524,12

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00

Tabulka 12 Financování SCLLD v roce 2016 dle SC operačních programů/opatření
2016
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Národní
Příspěvek Unie
(CZV)
veřejné zdroje
(a)
(SR,SF) (b)

0,00

0,00

0,00

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

0,00

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00

Tabulka 13 Financování SCLLD v roce 2017 dle SC operačních programů/opatření
2017
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Národní
Příspěvek Unie
(CZV)
veřejné zdroje
(a)
(SR,SF) (b)

0,00

0,00

0,00

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

0,00

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00

Tabulka 14 Financování SCLLD v roce 2018 dle SC operačních programů/opatření
2018
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

2.3

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Národní
Příspěvek Unie
(CZV)
veřejné zdroje
(a)
(SR,SF) (b)

4 393 000,00

3 734 050,00

439 300,00

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

219 650,00

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00
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Tabulka 15 Financování SCLLD v roce 2019 dle SC operačních programů/opatření
2019
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Národní
Příspěvek Unie
(CZV)
veřejné zdroje
(a)
(SR,SF) (b)

7 200 000,00

6 120 000,00

720 000,00

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

360 000,00

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00

Tabulka 16 Financování SCLLD v roce 2020 dle SC operačních programů/opatření
2020
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Národní
Příspěvek Unie
(CZV)
veřejné zdroje
(a)
(SR,SF) (b)

10 000 000,00

8 500 000,00

1 000 000,00

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

500 000,00

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00

Tabulka 17 Financování SCLLD v roce 2021 dle SC operačních programů/opatření
2021
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
(a)

12 500 000,00

10 625 000,00

Národní
veřejné zdroje
(SR,SF) (b)

1 250 000,00

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

625 000,00

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00

Tabulka 18 Financování SCLLD v roce 2022 dle SC operačních programů/opatření
2022
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
(a)

9 808 979,31

8 337 632,41

Národní
veřejné zdroje
(SR,SF) (b)

980 897,93

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

490 448,97

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00

Tabulka 19 Financování SCLLD v roce 2023 dle SC operačních programů/opatření
2023
Identifikace programu

Plán financování (Způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho dotace

Ivestiční
Prioritní osa
Programový
priorita
OP/Priorita
rámec
OP/Prioritní
Unie
oblast

PR ZAM

2

2.3

Specifický cíl OP/Operace PRV

2.3.1

Celkové
způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
(a)

668 503,03

568 227,58

Národní
veřejné zdroje
(SR,SF) (b)

66 850,30

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Národní
veřejné
zdroje
(kraj,obec,
jiné) (c )

0,00

Národní
soukromé
zdroje (d)

33 425,15

Nezpůsobilé
výdaje (v tis Kč)

0,00
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