
g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Opatření 
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Prioritní 

osa OP/
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cíl OP/

Priorita 
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operace 

PRV

6 75 10 klient výsledek 222 31.12.2014 344 31.12.2023 ns

Stanoveno na základě analýzy, průzkumu stávajících sociálních služeb a návazných služeb, na základě informací jednotlivých institucí a zařízení a na základě zpracovaných 

komunitních plánů ORP. Výchozí hodnota je součtem maximální okamžité kapacity jednotlivých zařízení a jednotlivých terénních služeb, které jsou poskytovány v území 

Jablunkovska. Jedná se o denní stacionáře, domovy pro seniory (ač v tomto plánovacím období nejsou primárním předmětem podpory),  organizace poskytující sociální 

poradenství, služby pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, aj. (viz. kap. 6.3.1 SCLLD). Cílový stav je součtem stávajícího stavu a předpokládaným stavem po realizaci 

podpořených projektů. Vychází z předpokladů, že jedno zázemí poskytující sociální službu bude mít okamžitou kapacitu 5 klientů a zázemí komunitního charakteru bude mít 

kapaicu 30 klientů (údaje MAS zjistila v rámci průzkumů), typy zázemí a center viz dále odůvodnění indikátorů výstupů. Předpokládané počty klientů dále byly odvozeny 

podle výpočtů dle doporučených metodik - 500 000,-/zázemí při kapacitě 5 os., které bude poskytnuta služba registrovaná dle zákona a v případě zázemí komunitní práce - 

100 000,-/os pro služby neposkytované dle zákona o sociálních službách. Dojde k navýšení o 61 osob, klientů zázemí pro poskytování sociálních služeb a 61osob umístěných 

(obsloužených) v rámci zázemí komunitní práce.

5 54 01 Zázemí výstup 0 31.12.2014 14 31.12.2023 ns

Stanoveno na základě analýzy, průzkumu stávajících sociálních služeb a návazných služeb, na základě informací jednotlivých institucí a zařízení a na základě zpracovaných 

komunitních plánů ORP. Výchozí hodnota dle metodik = 0, cílová hodnota = 14. Cílová hodnota obashuje 12 zázemí poskytujících služby registrované podle zákona o soc. 

službách (cca 500 000,- Kč/zázemí) - jedná se o vytvoření zázemí s průměrnou plánovanou kapacitou min. 5 klientů a 2  zázemí komunitního charakteru s kapacitou 30 

os/zázemí. V rámci opatření budou podpořeny  projekty isntitucí, které poskytují sociální služby - pečovatelská služba, služby pro rodiny s dětmi s cílových skupin. V rámci 

služeb komunitního charakteru se předpokládá vytvoření dvou center, ve kterých se budou soustřeďovat návazné služby mimo zákona o sociálních službách. Jedná se o 

služby typu poradenství pro tělesně postižené, poradenství a kurzy pro osoby z cílových skupin hledající zaměstnání, služby pro osoby vracející se z výkonu trestu, atd.

5 54 02 Služby výstup 0 31.12.2014 12 31.12.2023 ns

Stanoveno dle zjišťování potřebnosti a požadavků v regionu. V rámci připravovaných projektů MAS eviduje zájem o vznik, nebo rekonstrukci zázemí poskytujících služby 

podle zákona o sociálních službách. Hodnota stanovena na základě výpočtu 500 000,- Kč/zázemí pro terénní i ambulantní služby. Projekty se budou týkat pečovatelské 

služby (prioritně zaměřené na cílové skupiny mimo seniory), služby pro tělesně postižené při hledání zaměstnání, služby ambulatní i terénní pro osoby trpící syndromem 

demence, odlehčovací služby pro osoby z cílových skupin a další dle zjištěného zájmů území. Celkem byl vznesen požadavek na minimálně 12 zázemí pro sciální práci (služeb 

dle zákona o sociálních službách).

1 04 11 % výsledek 28,5 31.12.2012 22 31.12.2023 ns Hodnota indikátorů převzata v souladu s metodikou z PD IROP

1 00 00 Podniky výstup 0 31.12.2014 7 31.12.2023 2

Hodnota odvozena od potřebnosti v regionu a navýšena dle doporučených průměrných nákladů na jeden podnik (průměrná cena na jeden soc, podnik dle metodik = 2 mil. 

Kč).  V regionu doposud je evidován jeden sociální podnik. V rámci realizace strategie vznikne 5 nových sociálních podniků a dva subjekty budou rozšířovat svou činnost v 

oblasti Jablunkovska.

1 01 02 Podniky výstup 0 31.12.2014 7 31.12.2023 ns

Hodnota odvozena od potřebnosti v regionu a navýšena dle doporučených průměrných nákladů na jeden podnik (průměrná cena na jeden soc, podnik dle metodik = 2 mil. 

Kč).  V regionu doposud je evidován jeden sociální podnik. V rámci realizace strategie vznikne 5 nových sociálních podniků. Dva subjekty budou rozšířovat svou činnost v 

oblasti Jablunkovska.

1 04 00 FTE výstup 0 31.12.2014 35 31.12.2023 ns
Počet pracovních míst přepočtený na plné úvazky. Hodnota vypočtena dle doporučení k monitorovacím ukazatelům a na základě šetření v regionu. Stonoveno na základě 

expertních odhadů - 400 000,- na 1 FTE. Počet FTE navazuje na počet podpořených podniků celkem. V regionu je požadavek na realizaci 7 podniků s průměrnými náklady 2 

000 000,- Kč/podnik, tedy 5 FTE/1 podnik. 
1 01 05 Podniky výstup 0 31.12.2014 5 31.12.2023 ns V regionu zjištěna poptávka tvorby 5 nových sociálních podniků. Na jeden podnik počítáno v průměru 2 000 000,- Kč.

1 03 00 EUR výstup 0 31.12.2014 25898 31.12.2023 ns

Výpočet proveden z celkové částky, kterou žadatelé budou muset dofinancovávat svoje investice (jedná se o 5% spolupodíl). Použitý kurz 27,50 Kč/EUR. Hodnota 

zaokrouhlena na celé číslo. V programovém rámci pro podporu sociálních podniků v rámci SCLLD Jablunkovsko je alokováno celkem 13 531 800,- Kč. K tomuto je nutno 

připočíst 5% spolufinancování ze strany žadatelů, který činí 712 195,- Kč.

1 04 03 FTE výstup 0 31.12.2014 12 31.12.2023 ns

Hodnota je provázaná s celkovým počtem podpořených podniků a s celkovým počtem vytvořených pracovních míst. Výpočet proveden na základě podmínky, kterou musí 

splňovat sociální podnik, kdy minimálně 1/3 zaměstnanců stanoví osoby z cílových skupin. V regionu je předpoklad tvorby 35 pracovních míst. 1/3 tak činí 11,6 FTE, 

zaokrohleno na celé úvazky na 12 FTE. 

5 53 20 Osoby/rok výsledek 10 31.12.2014 20 31.12.2023 ns
Stávající počet lůžek v sociálních bytech činí 10. Bylo zjištěno, že lůžka jsou využívána celoročně. Tedy obložnost činí 1 os/1 lůžko/rok. Nové sociální byty budou rovněž 

využívány celoročně a tedy dojde k nárůstu průměrného počtu osob o 10. Po realizaci projektu tento indikátor dosáhne hodnoty 20.

5 53 10 Lůžka výsledek 10 31.12.2014 20 31.12.2023 ns
Hodnoty vycházejí z šetření MAS v daném území. Výchozí hodnota eviduje počet lůžek před realizací projektu, financovaného z IROP, ve výši 10 lůžek (v pěti bytových 

jednotkách). Cílová hodnota po ukončení realizace projektu je 20 lůžek a znamená růst počtu lůžek o 10. Nárůst ve výši 10 lůžek vychází z plánované výstavby 5 sociálních 

bytů (viz indikátor č. 5 53 01) se 2 lůžky na jeden sociální byt.

5 53 01
Bytové 

jednotky
výstup 0 31.12.2014 5 31.12.2023 2

Výsledná hodnota získaná průzkumy potřebnosti v regionu MAS Jablunkovsko. MAS eviduje zájem na výstavbu 5 sociálních bytů. Každý byt bude vybaven 2 lůžky. Průměrné 

náklady na jednu bytovou jednotku činí 500 000,- Kč. Hodnoty a výpočet jsou úzce spjaty s indikátorem 5 53 10
5 00 20 % výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 ns Hodnoty indikátoru převzaty z PD IROP

5 00 30 % výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 ns Hodnoty indikátoru převzaty z PD IROP

5 00 01
osoby výstup 0 31.12.2014 55 31.12.2023 ns

Hodnota vychází ze zjišťování MAS v regionu. Navazuje přímo na indikátor 5 00 00. MŠ - 25 osob; ZŠ - 30 osob. Indikátor vyjádřuje maximální počet podpořených osob (žáků 

a dětí) v jednom okamžiku, v případě MŠ počítán celkový počet dětí v celém zařízení, v případě ZŠ počítána kapacita nově vybavených učeben.

5 00 00 Zařízení výstup 0 31.12.2014 3 31.12.2023 1
Hodnota stanovena na základě průzkumu v regionu MAS, kdy je evidován zájem 1 MŠ na úpravy a rozšíření kapacity MŠ a zájem 2 ZŠ na vybavení odborných učben. V tomto 

případě ukazatel vychází z potřebnosti území. Celková alokace na opatření není převzata z doporučených hodnot, ale vychází ze skutečných nákladů projektů a záměrů 

vzdělávacích institucí. Počítáno cca 1,5 mil. Kč - MŠ a cca 0,5 mil. Kč/1 ZŠ.

IDENTIFIKACE programu

podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
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4.

4. 4.1.

9d zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

počet nových podniků, které dostávají podporu

soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
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průměrný počet osob využívajících sociální bydlení

počet poskytovaných druhů sociálních služeb

IROP

9d

1.1.2.

1.1.3.

1.2.1.

4.1.IROP

4.1.IROP

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

 1.1

 1.2 4.

počet podpořených vzdělávacích zařízení

IROP

počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

1.1.1.

Program

4.

kapacita služeb a sociální práce
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7 51 20 % výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 ns Hodnota převzata z PD IROP

7 50 01 Realizace výstup 0 31.12.2014 2 31.12.2023 ns

Hodnota stanovena na základě zjišťování potřebnosti v území.  Průměrné náklady na jednu investiční akci (realizaci) vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v  doprvě (vypočítáno z 

CZV) činí cca 4,29 mil. Kč/akci. Alokace převyšuje doporučenou hodnotu 4 mil Kč/projekt. Vše vychází ze zjišťování MAS v regionu a odpovídá skutečným požadavkům. V 

rámci opatření se předpokládá projekty výstavby komunikací pro pěší včetně bezpečnostních prvků.

7 51 20 % výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 ns Hodnota převzata z PD IROP

7 40 01
parkovací 

místa
výstup 0 31.12.2014 53 31.12.2023 ns

Hodnota stanovena na základě zjišťování zájmu v regionu. MAS eviduje vícero záměrů, nicméně pouze jeden záměr splňuje podmínky k financování v rámci tohoto opatření 

a zároveň je připraven k realizaci. Počet parkovacích míst vypočten dle doporučení - 65 000 Kč/1 parkovací místo pro osobní automobily. V rámci realizace projektu vznikne 

min. 53 parkovacích míst.

4. 7 63 10 % výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 ns Hodnota převzata z PD IROP

7 61 00 km výstup 0 31.12.2014 0,9 31.12.2023 ns
Hodnota byla stanovena na základě průzkumů MAS v území, kdy byla zjišťována potřebnost projektů, absorpční kapacita území a připravenost k realizaci. Na základě 

zjišťování MAS eviduje potřebnost výstavby 0,9 km nových cyklostezek. Cena za 1 km/5,7 mil. Kč, což nepřevyšuje doporučenou hodnotu o více než 110%.

9 02 10 km2 výsledek 176,1 31.12.2014 352,2 31.12.2023 ns
Hodnota byla odvozena od celkové plochy ORP Jablunkov a připravovaných záměrů ORP Jablunkov. Vzhledem k tomu, že v území ORP Jablunkov existují zpracované územní 

studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu je výchozí stav roven ploše ORP. ORP Jablunkov má záměr zpracování nové územní studie pro veřejnou infrastrukturu dopravní v 

obvodu všech obcí a tudíž výsledný indikátor = 2 x plocha ORP Jablunkov.

9 02 00 dokumenty výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 1 Hodnota stanovena na základě zjišťování potřebnosti v území.  MAS eviduje potřebnost zpracování jedné územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu.

9 02 04 studie výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 1
Hodnota stanovena na základě zjišťování potřebnosti v území.  MAS eviduje potřebnost zpracování jedné územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu. Hodnota 

studie je dle informací ORP odhadována na 491 000,- Kč.

94800
pracovní 

místa
výsledek 0 31.12.2014 1,5 31.12.2023 0,5

Hodnota stanovena na základě zjišťování možnosti potenciálních žadatelů v území MAS. Dle doporučeného výpočtu (200 000 EUR celkové alokace PRV/1 pracovní úvazek) 

máme povinnost tvorby minimálně 3,03 pracovního úvazku. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci opatření na podporu neproduktivních investic v lesích nebudou vytvářeny 

žádné pracovní místa, byly pracovní úvazky přepočteny a rozděleny v rámci tři zbývajících fichí. V rámci podpory zemědělských podniků bude vytvořeno celkem 1,5 

pracovního úvazku.

93701 počet výstup 0 31.12.2014 2 31.12.2023 1
Indikátor stanoven na základě zjišťování MAS v regionu a na základě podmínek pro výzvy. MAS má záměr podpořit co nejšírší okruh příjemců. Minimálně však budou 

podpořeny 3 subjekty. Počítáno dle průměrných maximálních celkových způsobilých výdajů na projekt ve výši cca 5 000 000,- Kč. 

94800
pracovní 

místa
výsledek 0 31.12.2014 0,5 31.12.2023 0,5

Hodnota stanovena na základě zjišťování možnosti potenciálních žadatelů v území MAS. Dle doporučeného výpočtu (200 000 EUR celkové alokace PRV/1 pracovní úvazek) 

máme povinnost tvorby minimálně 3,03 pracovního úvazku. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci opatření na podporu neproduktivních investic v lesích nebudou vytvářeny 

žádné pracovní místa, byly pracovní úvazky přepočteny a rozděleny v rámci tři zbývajících fichí. V rámci podpory do zemědělské výroby bude vytvořeno celkem 0,5 

pracovního úvazku.

93701
počet

výstup 0
31.12.2014

1
31.12.2023

1

Indikátor stanoven na základě zjišťování MAS v regionu a na základě podmínek pro výzvy. MAS eviduje vícero záměrů, nicméně pouze dva potenciální žadatelé splňují 

podmínky výzvy.

94800
pracovní 

místa
výsledek 0 31.12.2014 1,5 31.12.2023 0,5

Hodnota stanovena na základě zjišťování možnosti potenciálních žadatelů v území MAS. Dle doporučeného výpočtu (200 000 EUR celkové alokace PRV/1 pracovní úvazek) 

máme povinnost tvorby minimálně 3,03 pracovního úvazku. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci opatření na podporu neproduktivních investic v lesích nebudou vytvářeny 

žádné pracovní místa, byly pracovní úvazky přepočteny a rozděleny v rámci tři zbývajících fichí. V rámci podpory nezemědělských činností bude vytvořeno celkem 1,5 

pracovního úvazku.

93701 počet výstup 0 31.12.2014 3 31.12.2023 1
Indikátor stanoven na základě zjišťování MAS v regionu a na základě podmínek pro výzvy. MAS má záměr podpořit co nejšírší okruh příjemců. Minimálně však budou 

podpořeny 3 subjekty. Počítáno dle průměrných maximálních celkových způsobilých výdajů na projekt ve výši 5 000 000,- Kč.

 3.1  3.1.1. PRV 6 6b 19.3.1. 92501 EUR výstup 0 31.12.2014 28948 31.12.2023 ns Indikátor byl stanoven na základě celkové alokace finančních prostředků přidělených na projekty spolupráce pro MAS Jablunkovsko v rámci operace 19.3.1 Progamu rozvoje 

venkova.93001 ha výstup 0 31.12.2014 0,05 31.12.2023 0 Hodnota vypočtena na základě zjišťování MAS v území. Indikátor souvisí s indikátorem č. 92702

92702 počet výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 0 Hodnota stanovena na základě zjišťování MAS v území. MAS eviduje dva menší záměry týkající se této oblasti podpory.

IDENTIFIKACE programu

6b

19.2.1.

19.2.1. 

19.2.1. 

19.2.1. 

počet vytvořených parkovacích míst

počet územních studií - veřejná infrastruktura

9d 4.1.

Cekové veřejné výdaje (O.1)

Počet podpořených podniků/příjemců

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)

Počet podpořených podniků/příjemců

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)

počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

6b

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)

5.1.1.
Celková plocha (ha)

IROP 4. 9d 4.1.

podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

Počet podpořených podniků/příjemců

Počet podpořených operací (akcí)

4.1.1.

4.1.3.

2.1.1.

2.1.4.

PRV

IROP 4. 9d

6

délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

6

6

PRV

PRV

PRV

podíl cyklistiky na přepravních výkonech

5.2.1.

4.

6b

6b

9d 4.1.IROP

4.1.

6

 5.1

podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

4.1.2.

IROP

Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií

Datum 

výchozí 

hodnoty

2.1.2.

Specifický cíl 

SCLLD

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů

Datum 

cílové 

hodnoty

 4.1

 5.2

 2.1

plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií

Cílová 

hodnota

Milník 

31.12.2018 

(je-li ŘO 

vyžadován)

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
Program

Kód 

NČI2014+
Název indikátoru

Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru 

(výstup/vý

sledek)

Výchozí 

hodnota


