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g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v období 2015-2023
Specific
ký

Opatření

cíl
SCLLD

SCLLD

SC1

SC1

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY A
SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY A
SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ

IDENTIFIKACE programu
Program

IROP

IROP

Identifikace indikátorů

Hodnoty indikátorů

Odůvodnění,

Prioritní

Investiční

Specifický

Kód

Název

Měrná

Typ

Výchozí

Datum

Cílová

Datum

Milník

jakým

osa OP/

priorita OP

cíl OP/

NČI2014+

indikátoru

jednotka

indikátoru

hodnota

výchozí

hodnota

cílové

31.12.2018

způsobem

Priorita

Prioritní

operace

(výstup/

Unie

oblast

PRV

výsledek)

4

4

9d

9d

4.1

4.1

6 75 10

5 54 01

Kapacita služeb
a sociální práce

Počet
podpořených
zázemí pro
služby a
sociální práci

Klienti

Zázemí

výsledek

výstup

hodnoty

172

0

31.12.2014

28.12.2016

hodnoty

202

9

31.12.2023

31.12.2023

(je-li ŘO

byly hodnoty

vyžadován)

stanoveny

Ne

Vlastní průzkum u poskytovatelů soc. služeb,
výchozí hodnota 172 je dána kapacitou v daný
okamžik všech sociálních služeb poskytovaných v
regionu MAS ambulantně nebo terénní formou
(67) a pobytových (105), Cílová hodnota je
zvýšená okamžitá kapacita o 30 míst, jedná se o
2 nová vybudovaná komunitní centra ( každé po
15 osobách). U ambulantních a terénních služeb
nedojde ke zvýšení okamžité kapacity (tzn. že
bude zachován stávající stav).

Ne

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

Vlastní průzkum u poskytovatelů soc. služeb
působících v regionu MAS Rozkvět využit pro
plánování zvýšení kvality a kapacit. Cílová
hodnota =9, obsahuje 2 komunitní centra, která
budou provozována ve vazbě na poskytování
služeb dle zákona č.108/2006. Sb. o sociálních
službách s průměrnou hodnotou 5 milionů Kč/1
komunitní centrum a průměrnou okamžitou
kapacitou 15 osob/1 komunitní centrum, a 7 x
zázemí pro ambulantní a terénní služby dle
zákona 108/2006. Průměrná cena projektu na
vybavení zázemí pro ambulantní služby činí 419
tisíc Kč a s okamžitou kapacitou 8 osob, průměrná
cena projektu na vybavení pro terénní služby činí
600 tisíc Kč s okamžitou kapacitou osob 1
osoba/projekt (průměrná cena projektu terénních
služeb odpovídá nákupu vozidla s vybavením
mobilními ližinami pro převoz imobilních
klientů/vozíčkářů, vhodného pro provoz v obtížně
dostupných lokalitách). Rozpočty uvedených typů
projektů odvozujeme od obdobných projektů
realizovaných nebo připravovaných v regionu
MAS a vlastních cenových průzkumů provedených
MAS.
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SC1

SC 2

SC 2

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY A
SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ

IROP

IROP

IROP

4

4

4

9d

9d

9d

4.1

4.1

4.1

5 54 02

Počet
poskytovaných
druhů
sociálních
služeb

5 00 00

Počet
podpořených
vzdělávacích
zařízení

5 00 01

Kapacita
podporovaných
zařízení péče
o děti nebo
vzdělávacích
zařízení

Služby

Zařízení

Osoby

výstup

výstupový

výstupový

0

0

0

28.12.2016

28.12.2016

28.12.2016

5

5

209

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

Ne

Vlastní průzkum MAS u poskytovatelů sociálních
služeb dle typologie v současnosti poskytovaných
služeb a plánovaných projektů - předpokládá se
realizace projektů dle zákona č.108/2006 Sb. na
zkvalitnění služeb sociálně terapeutické dílny (1),
pečovatelské služby (1), sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (1), sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi (1), sociální rehabilitace (1).

2

Hodnota indikátoru je stanovena dle stavu
přípravy projektů v regionu MAS a
předpokládaného zájmu o zlepšování technických
parametrů vzdělávacích kapacit, a také potřeby
navýšení kapacit vzdělávacích zařízení typu ZŠ a
MŠ (ověřeno dle Strategických rámců MAP ROP
Č.Budějovice, ORP Č.Krumlov, ORP Prachatice a
ORP Vodňany). Předpokládán je 1x projekt
rekonstrukce objektu pro zvýšení kapacity MŠ
včetně vybavení (cena 5,5 milionu Kč), 3x projekt
ZŠ na nákup vybavení pro rozvoj kompetencí
(průměrná cena nákupu vybavení 800 tisíc,- Kč/1
), 1x projekt ZŠ na rekonstrukci objektu pro
zajištění bezbariérovosti a nákup vybavení pro
rozvoj kompetencí (cena 3,6 milionu Kč ). Ceny
vybavení MAS ověřila cenovým průzkumem,
rozpočet rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ a
rekonstrukce ZŠ za účelem zajištění
bezbariérovosti sděleny potenciálními žadateli a
porovnány s obdobnými projekty realizovanými v
regionu MAS. V r. 2018 budou z důvodu
připravenosti projektů dokončeny 2 projekty ZŠ
(nákup vybavení pro rozvoj kompetencí).

Ne

Bude podpořeno 5 zařízení. 1xMŠ - celkem 20
dětí (nová kapacita) a 3x ZŠ na vybavení
specializovaných učeben pro rozvoj kompetencí=
dohromady 45 žáků (každé po 15 osobách), a
1xZŠ projekt stavební úpravy a zajištění
bezbariérovosti a nákup vybavení pro rozvoj
kompetencí - kapacita celkem 144 žáků. Cílová
hodnota činí 209 osob.
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3

SC 2

ŠKOLSTVÍ

IROP

4

9d

4.1

5 00 20

Podíl tříletých dětí
umístěných v
%
předškolním
zařízení

výsledkový

77,30

31.12.2013

90,5

31.12.2023

Ne

danou hodnotu přebírá MAS dle metodiky IROP

výsledkový

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

Ne

danou hodnotu přebírá MAS dle metodiky IROP

výsledkový

31.12.2013

5

31.12.2023

Ne

danou hodnotu přebírá MAS dle metodiky IROP

SC 2

ŠKOLSTVÍ

IROP

4

9d

4.1

5 00 30

Podíl osob
předčasně
%
opouštějících
vzdělávací systém

SC2

PRORODINNÉ
SLUŽBY

IROP

4

9d

4.1

5 00 30

Podíl osob
předčasně
%
opouštějících
vzdělávací systém

SC2

PRORODINNÉ
SLUŽBY

IROP

4

9d

4.1

5 00 00

Počet
podpořených
vzdělávacích
zařízení

Zařízení

výstupový

5,4

0

28.12.2016

3

31.12.2023

1
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Indikátor byl stanoven dle stavu přípravy projektů
v regionu MAS, především zájmu o zajištění
kapacit zařízení péče o děti do 3 let a dětských
skupin, a zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí.
3 x vzdělávací zařízení s průměrnou cenou
1milion Kč ; z toho 2x zařízení zájmového a
neformálního vzdělávání mládeže - dojde k
nákupu vybavení pro rozvoj klíčových kompetencí
v řemeslných a technických oborech a
prostřednictvím stavební úpravy prostor; a 1x
zařízení péče o děti do 3 let a dětských skupin –
dojde k nákupu vybavení provozu péče o děti do
3 let/dětské skupiny a potřebné stavební úpravy
prostor (předpoklad). Ceny MAS ověřila cenovým
průzkumem s obdobnými projekty realizovanými
v regionu MAS. Předpokládáme, že z důvodu
připravenosti projektů bude 1 projekt dokončen
v r. 2018.
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SC2

PRORODINNÉ
SLUŽBY

IROP

4

9d

4.1

5 00 01

Kapacita
podporovaných
zařízení péče
o děti nebo
vzdělávacích
zařízení

SC2

PRORODINNÉ
SLUŽBY

IROP

4

9d

4.1

5 00 20

Podíl tříletých dětí
umístěných v
předškolním
zařízení

5 01 20

Počet osob
využívajících
zařízení péče o
děti do 3 let

9 10 10

Počet návštěv
kulturních
památek a
Návštěvy/r
paměťových
výsledkový
ok
institucí
zpřístupněných za
vstupné

SC2

SC6

PRORODINNÉ
SLUŽBY

PAMÁTKY

IROP

IROP

4

4

9d

9d

4.1

4.1

Osoby

%

osoby

výstupový

výsledkový

výsledkový

0

28.12.2016

36

31.12.2023

Ne

Kapacita byla odvozena dle stavu přípravy
projektů v regionu MAS, místním šetřením a
zjištěním ze Strategických rámců MAP pro ORP
Č.Budějovice, ORP Č.Krumlov, ORP Prachatice a
ORP Vodňany. Jedná se o maximální počet
podpořených uživatelů (tj. dětí, žáků) v jednom
okamžiku. Předpoklad: podpořena budou 2 x
zařízení zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže, dohromady 30 osob (každé zařízení po
15 osobách) a 1x zařízení péče o děti do 3 let =
kapacita 6 osob. Cílová hodnota činí 36
podpořených osob (uživatelů).

77,30

31.12.2013

90,5

31.12.2023

Ne

danou hodnotu přebírá MAS dle metodiky IROP

Ne

Vstupní hodnota je nulová, protože v regionu
nefunguje žádná dětská skupina ani jiné zařízení
zaměřené na péči o děti do 3 let (toto opatření se
netýká MŠ). Cílová hodnota odpovídá
předpokládané nově zřízené kapacitě 6 osob,
která vychází z šetření MAS.

Ne

danou hodnotu přebírá MAS dle metodiky IROP
K 25.06.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z
důvodu odebrání opatření – PAMÁTKY z PR IROP
z důvodu nedostatečné absorpční kapacity v
území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány
s tím, že původní výchozí hodnota byla 26553793
a cílová hodnota byla stanovena ve výši
27500000. Tato změna byla komunitně
projednána“.

0

0

31.12.2014

31.12.2013

6

0

31.12.2023

31.12.2023
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SC6

PAMÁTKY

IROP

4

9d

4.1

9 10 05

Zvýšení
očekávaného
počtu návštěv
Návštěvy/r
podporovaných
ok
kulturních a
přírodních
památek a atrakcí

výstupový

0

28.12.2016

1500

31.12.2021

Ne
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Indikátor byl stanoven na základě kvalifikovaného
odhadu správy Vyšebrodského kláštera (jediný
relevantní žadatel v regionu MAS Rozkvět,z.s.),
vycházeli jsme ze statistiky současné návštěvnosti
a rozsahu plánovaných aktivit projektu. Podpora
je určena výhradně pro památky zařazené na
Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v
kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní
památky a památky evidované v Indikativním
seznamu národních kulturních památek k 1. 1.
2014. “ K 25.06.2020 došlo ke zrušení tohoto
indikátoru z důvodu odebrání opatření –
PAMÁTKY z PR IROP z důvodu nedostatečné
absorpční kapacity v území. V důsledku toho byly
hodnoty vynulovány s tím, že původní cílová
hodnota byla stanovena ve výši 1500. Tato změna
byla komunitně projednána“.

6

SC6

PAMÁTKY

IROP

4

9d

4.1

9 05 01

Počet
revitalizovaných
památkových
objektů

objekty

výstupový

0

28.12.2016

1

31.12.2021

0
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Indikátor byl stanoven na základě konzultace se
správou Vyšebrodského kláštera (Plán obnovy);
Vyšebrodský klášter je národní kulturní památkou
od r. 1995 a jediný potenciální žadatel o podporu
v regionu MAS. Celková alokace pro opatření je
4,5 milionu Kč. Podpora je určena výhradně pro
památky zařazené na Indikativní seznam
světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní
dědictví, pro národní kulturní památky a památky
evidované v Indikativním seznamu národních
kulturních památek k 1. 1. 2014. Dokončení
revitalizace objektu je naplánováno až po roce
2018, proto má milník nulovou hodnotu. „K
25.06.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z
důvodu odebrání opatření – PAMÁTKY z PR IROP
z důvodu nedostatečné absorpční kapacity v
území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány
s tím, že původní cílová hodnota byla stanovena
ve výši 1. Tato změna byla komunitně
projednána“.

