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IROP 4 9d 4.1. 7 52 01

Počet nových nebo 

rekonstruovaných 

přestupních terminálů 

ve veřejné dopravě

terminál výstup 0 01.01.2015
1

31.12.2023 0

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1

V rámci zjišťování potřeb území MAS Oslavka byly identifikovány 2 možné investiční projekty obcí v oblasti terminálů pro 

veřejnou dopravu. V prvním případě šlo o komplexní úpravu autobusového nádraží a přilehlé infrastruktury v návaznosti na 

individuální dopravu ve středně velké obci a ve druhém případě o vybudování přestupního terminálu pro veřejnou dopravu v 

menší obci. Vzhledem k disponibilním zdrojům z IROP a k úrovni cekových investičních nákladů zjištěných projektů byla cílová 

hodnota indikátoru stanovena na 1.

a3) Milník 31.12. 2018: 0 - Vzhledem ke komplexitě investičních projektů v rámci dané aktivity a k termínu očekávané 

dostupnosti zdrojů z IROP přes MAS je finalizace projektů spadající pod tento indikátor očekávána v termínu po 31. 12. 2018.

B. Jednotkové ceny

Očekávaná jednotková cena k danému indikátoru je cca 3,68 mil. Kč. Tato hodnota odpovídá 37 % orientačních průměrných 

nákladů na jednotku indikátoru stanoveným na úrovni IROP. Důvodem je, že očekávaná jednotková cena k danému indikátoru 

byla stanovena na základě šetření jednotkových cen možných projektů (viz oddíl A), které se pohybovaly v úrovni 3 - 4 mil. Kč.

IROP 4                                                                                      4.1. 7 50 01

počet realizací 

vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě

realizace výstup 0 01.01.2015 3 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 3

V rámci šetření potřeb v oblasti bezpečnosti dopravy na území MAS Oslavka bylo identifikováno 8 možných investičních 

projektů s vyšší pravděpodobností realizace přes MAS ze zdrojů IROP. Pokud jde o předmět pořízení, jednalo se především o 

technická řešení pro zklidňování dopravy v obcích, budování chodníků na dopravně exponovaných místech, budování přechodů 

pro chodce, pořízení bezbariérových prvků, resp. kombinace uvedených opatření 

v projektech. Lze předpokládat, že na podobná, především stavebně-technická opatření, budou zaměřeny realizované projekty. 

Vzhledem

k dostupným zdrojům a investičním nákladům uvedených projektů (viz níže oddíl B) byla cílová hodnota realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti v dopravě stanovena na 3.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Očekávaná jednotková cena k danému indikátoru je cca 1,23 mil. Kč. Tato hodnota odpovídá 31 % orientačních průměrných 

nákladů na jednotku indikátoru stanoveným na úrovni IROP. Důvodem je, že očekávaná jednotková cena k danému indikátoru 

byla určena na základě provedeného šetření jednotkových cen možných projektů (viz oddíl A), které se pohybovaly od řádu 

statisíců až k 1,5 mil. Kč s průměřem přibližně odpovídajícím výše uvedené jednotkové ceně.

IROP 4 9d 4.1. 7 40 01
Počet vytvořených 

parkovacích míst
parkovací místa výstup 0 01.01.2015 2 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota:  2

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  financovaných 

přes MAS ze zdrojů IROP (tj. 1) a finanční alokaci 

v této oblasti byl stanoven předpokládaný počet parkovacích míst pro automobily na 2. 

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Jednotkové náklady na zřízení jednoho parkovacího místa vyplynou 

z rozpočtu konkrétního projektu, přičemž jejich očekávaná hodnota významně nepřesahuje stanovený limit 65.000 Kč a bude 

spadat do rozmezí 75 - 110 % jednotkové ceny.

IROP 4 9d 4.1. 7 61 00

Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras

km výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1

V rámci zjišťování potřeb a absorpční kapacity území byly identifikovány 

2 projekty s vyšší pravděpodobností realizace přes MAS zaměřené budování cyklostezek a cyklotras (v jednom případě šlo o 

cyklostezku, ve druhém 

o cyklotrasu). V obou případech se jednalo o projekty zbudování cyklistické infrastruktury v regionálním centru (Náměšť nad 

Oslavou), resp. v jeho okolí. Jde o přípravu infrastruktury využitelné také pro pěší či jiné druhy nemotorové dopravy. Na základě 

parametrů těchto projektů  (tras) a dostupných zdrojů 

z IROP, které mohou MAS čerpat, byla očekávaná délka nových cyklostezek

a cyklotras vybudovaných v rámci tohoto opatření stanovena na 1 km (pravděpodbně v rámci realizace jednoho projektu).

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Předpokládané náklady na jednotku indikátoru dosahují hodnoty cca 1,6 mil. Kč na 1 km dléky nově vybudovaných 

cyklostezek/cyklotras. Tato hodnota přesahuje stanovený limit pro jednotkovou cenu cyklotrasy a naopak nedosahuje 

stanovený limit pro jednotkovou cenu cyklostezky. Důvodem je skutečnost, že ve fázi finalizace stategie není znám konkrétní 

projekt(y), který bude prostřednictvím opatření financován (vzejde z transparentního výběrového procesu) a není tedy známo 

konkrétní technické řešení - zda půjde o cyklostezku či cyklotrasu. S vysokou pravděpodobností však lze na základě stávajícíh 

šetření a průzkumů absorpční kapacity (tj. z rozpočtů obou zjištěných pravděpodbných projektů) předpokládat, že stanovené 

limity pro jednostkové ceny obou typů cyklistické infrastruktury nebudou významně přesaženy.                                                                                                                                   

K datu 5. 2. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení aktivity - vybudování cyklostezek a 

cyklotras – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 1 na 0.

IROP 4 9d 4.1. 7 64 01
Počet parkovacích místo 

pro jizdní kola
parkovací místa výstup 0 01.01.2015 8 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota:  8

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( K datu 5. 2. 2019, na základě rozhodnutím Programového 

výboru došlo ke zrušení aktivity - vybudování cyklostezek a cyklotras – s tím, že hodnota indikátoru se nemění), popř. také v 

oblasti přestupních terminálů pro veřejnou dopravu. Vzhledem k očekávanému počtu financovaných projektů v těchto 

oblastech (tj. 2) a k předpokládaným nárokům na budování parkovacích míst pro jízdní kola byl stanoven počet parkovacích 

míst pro jízdní kola na 8. 

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Jednotkové náklady na zřízení jednoho parkovacího místa vyplynou 

z rozpočtu konkrétního projektu.  Parkovací místa budou mít zpravidla podobu stojanů na kola a jednotkové náklady na zřízení 

jenoho parkovacího místa tak pravděpodobně nepřesáhnou limit 5.000 Kč. 

IROP 4 9d 4.1. 7 63 10
Podíl cyklistiky na 

přepravních výkonech
% výsledek 0 31.12.2011 0 31.12.2023 -

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP. K datu 5. 2. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru 

došlo ke zrušení aktivity - vybudování cyklostezek a cyklotras – s tím, že výchozí hodnota indikátoru se mění  ze 7 na 0 a 

cílová hodnota z 10 na 0.

IROP 4 9d 4.1. 7 51 20

Podíl veřejné osobní 

dopravy na celkových 

výkonech v osobní 

dopravě

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 -

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

IROP 4 9d 4.1. 5 53 01
Počet podpořených bytů 

pro sociální bydlení 
bytová jednotka výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 0

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota:  2

Při zjišťování plánovaných projektů v této oblasti na území MAS Oslavka bylo identifikováno 5 obcí, které zvažují výstavbu 

sociálního bydlení. Plánována je obvykle výstavba v řádu jednotek bytů. Hlavním cíle těchto projektových záměrů je zajištění 

kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení pro cílovou skupinu domácností. Pokud jde o plánované 

objekty k danému účelu, obce často počítají s rekonstrukcí či přizpůsobením stávajících objektů pro potřeby bydlení. Na 

ohledem na investiční náročnost projektů sociálního bydlení, na disponibilní zdroje MAS ze zdrojů IROP a alternativní možnosti 

financování těchto projektů byla cílová hodnota indikátoru nastavena na 2. Jedním z cílů financování daného opatření přes 

MAS bude pilotní ověřování konceptu sociálního podnikání dle stávajícího pojetí.

a3) Milník 31.12. 2018: 1

Z šetření projektových záměrů vyplynulo, že 2/5 plánovaných projektů by měly být realizovány do konce roku 2017. u ostatních 

projektů nebyl zatím časový horizont realizace známý. Proto bylo 50% z cílové hodnoty indikátoru (tj. 1) napalánováno ke 

splnění do konce roku 2018.

B. Jednotkové ceny

Očekávaná jednotková cena za zbudování jednoho sociálního bytu byla stanovena expertním odhadem z rozpočtů 

identifikovaných možných projektů a pohybuje se kolem 789 tis. Kč. Tato hodnota přesahuje stanovenou jednotkovou cenu 

IROP (tj. 500 tis. Kč za jeden byt). Důvodem je především nízký plánovaný počet realizovaných bytů z daného opatření (2) a z 

toho plynoucí vyšší podíl souvisejících fixních nákladů (týkajících se objektu a stavby samotné) připadajících na jeden byt oproti 

stavu, kdy je v rámci jednoho stavebního projektu budován vyšší počet bytů. Poznámka - finální hodnota jednotkového nákladu 

na indikátor vyplyne ze stavebně - technické a realizační dokumentace konkrétního podpořeného projektu. 

K datu 29.01.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření –4.1.1.A .Investice do sociálního bydlení 

a služeb pro sociální začleňován“ z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že 

původní cílová hodnota byla stanovena ve výši – 1 bytové jednotky.  Původní hodnota milníku byla stanoven ve výši 1 

bytová jendotka. Tato změna byla komunitně projednána.

IROP 4 9d 4.1. 5 54 01

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci

zázemí výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 2

V rámci zjišťování potřeb území byly identifikovány 2 možné projekty zaměřené na investice do prostor a/nebo jejich vybavení 

nezbytné pro poskytování způsobilých ambulantích služeb. V prvním případě jde o záměr investice do hrnčířské dílny pro 

klienty závislé na drogách (kapacita cca 5 klientů) a ve druhém případě 

o investice do zázemí pro mentálně hendikepované klienty (kapacita cca 5

klientů). Vzhledem ke zjištěné finanční náročnosti identifikovaných plánovaných projektů, znalosti situace v území a k 

dostupným zdrojům byla cílová hodnota indikátoru stanovena na 2.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Očekávaná jednotková cena, tj. výše nákladů na zbudované zázemí, byla stanovena na 1,32 mil. Kč. Hodnota byla určena 

zaprvé na základě odhadovaných rozpočtů projektů zjištěných při šetření potřeb a absorpční kapacity a zadruhé 

prostřednictvím porovnání cen realizovaných a tematicky / rozsahem srovnatelných projektů. Tato hodnota přesahuje 

stanovený normativ pro ambulantní služby. Důvodem jsou specifické investiční nároky na zázemí konkrétních teroreticky 

možných projektů.                                                                                                                                                                            

K 29.1.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření – 4.1.1.A .Investice do sociálního bydlení a 

služeb pro sociální začleňován“ z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že 

původní cílová hodnota byla stanovena ve výši – 2 zázemí. Tato změna byla komunitně projednána.

IROP 4 9d 4.1. 6 75 10
Kapacita služeb a 

sociální práce
klienti výsledek 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 294 - Byla stanovena na základě analýzy stávající kapacity sociálních služeb na území MAS. Je součtem 

aktuálních kapacit za denní stacionáře, DOZP, domovy pro seniory, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny a ostatní 

zařízení.

a2) Cílová hodnota:  304

Hodnota je součtem hodnoty výchozí a očekávaného přírůstku kapacity sociálních služeb, kterému dojde v důsledku podpory 

dvou druhů sociálních služeb - každá 

o kapcitě 5 osob. Výchozí hodnota je 294 a k ní je přičtena dodatečná kapacita ve výši 10 (výsledná hodnota tedy 304).

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

N/A

K 29.1.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření – 4.1.1.A .Investice do sociálního bydlení a 

služeb pro sociální začleňování“ z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že 

původní výchozí hodnota byla stanovena ve výši 294 - klienti a cílová hodnota byla stanovena ve výši – 304 klienti. Tato 

změna byla komunitně projednána.
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IROP 4 9d 4.1. 5 54 02
Počet poskytovaných 

druhů sociálních služeb
služby výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 2

Na základě analýzy možných projektů bylo zjištěno, že v rámci podpořených zázemí lze očekávat poskytování 2 druhů 

sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

N/A

K 29.1.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření – 4.1.1.A .Investice do sociálního bydlení a 

služeb pro sociální začleňován“ z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že 

původní cílová hodnota byla stanovena ve výši – 2 služby. Tato změna byla komunitně projednána.

IROP 4 9d 4.1. 5 53 20

Průměrný počet osob 

využívající sociální 

bydlení

osoby/rok výsledek 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 40 - Hodnota vychází jednak z počtu lůžek v sociálních bytech před realizací opatření strategie, jednak z 

jejich 100 % obložnosti, která je předpokládána na základě znalosti situace v území.

a2) Cílová hodnota: 44 

Hodnota vychází jednak z počtu lůžek v sociálních bytech po realizaci opatření strategie, jednak z předpokladu zachování 100 % 

obložnosti stávajících lůžek v sociálních bytech a dosažení 100 % obložnosti v obou nově budovaných bytech (předpoklad 2 

lůžka na jeden zbudovaný sociální byt).

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

N/A

K 29.1.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření – 4.1.1.A .Investice do sociálního bydlení a 

služeb pro sociální začleňován“ z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že 

původní výchozí hodnota byla stanovena ve výši 40 - osoby/rok a cílová hodnota byla stanovena ve výši – 44 osoby/rok. 

Tato změna byla komunitně projednána.

IROP 4 9d 4.1. 5 53 10
Nárust kapacity 

sociálních bytů
Lůžka výsledek 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 40 - Hodnota odpovídá počtu lůžek v sociálních bytech před realizací opatření strategie a byla stanovena 

na základě expertního odhadu vyplývajího ze znalosti situace v území.

a2) Cílová hodnota: 44 

Hodnota odpovídá počtu lůžek sociálních bytů po realizaci opatření strategie, tedy po zbudování 2 sociálních bytů ze zdrojů 

IROP přes MAS. Hodnota tedy počítá 

s plánovaným počtem 2 lůžek na jeden sociální byt (viz  indikátor č. 5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení).

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

N/A

K 29.1.2020 došlo ke zrušení tohoto indikátoru z důvodu odebrání opatření – 4.1.1.A .Investice do sociálního bydlení a 

služeb pro sociální začleňován“ z PR IROP z důvodu nezájmu v území. V důsledku toho byly hodnoty vynulovány s tím, že 

původní výchozí hodnota byla stanovena ve výši 40 lůžek a cílová hodnota byla stanovena ve výši – 44 lůžek. Tato změna 

byla komunitně projednána.

IROP 4 9d 4.1. 1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti v 

podporovaných 

podnicích se zaměřením 

na znevýhodněné 

skupiny

FTE výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1

Analýza potřeb a plánovaných projektů na území MAS Oslavka v oblasti sociálního podnikání se zaměřila také na možnosti 

vytvoření dodatečných pracovních míst

v rámci potenciálně podpořeného projektu. Bylo zjištěno, že identifikovaný připravovaný projekt má potenciál generovat 

dodatečná pracovní místa a to 

v očekávaném počtu 2 FTE (pracovní místa přepočtená na počet plných pracovních úvazků). Nastavení indikátorů přitom 

předpokládá situaci, kdy 1 z těchto 3 (z důvodu nápravy přílohy č.3 z akceptačního dopisu měníme hodnotu ze 2 na 3) FTE bude 

obsazeno osobou/osobami z řad znevýhodněných skupin na trhu práce, zatímco druhé FTE bude obsazeno osobou/osobami do 

této skupiny nenáležící. Hodnota tohoto indikátoru odpovídá 50 % hodnoty indikátoru č. 104 00 a splňuje tak požadovaný 

podíl.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Detailní zdůvodnění vč. porovnání vztahu k normativu IROP viz indikátor č. 1 04 00 (hodnoa indikátoru č. 1 04 03 je 

podmnožinou hodnoy indikátoru č. 1 04 00).

 K datu 24. 5. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření - Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce– s tím, že hodnota indikátoru se mění z 1 na 0

IROP 4 9d 4.1. 1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti v 

podporovaných 

podnicích 

FTE výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 3

Analýza potřeb a plánovaných projektů na území MAS Oslavka v oblasti sociálního podnikání se zaměřila také na možnosti 

vytvoření dodatečných pracovních míst v rámci potenciálně podpořeného projektu. Bylo zjištěno, že identifikovaný 

připravovaný projekt (zaměřený na gastro podnikání) má potenciál generovat dodatečná pracovní místa a to v očekávaném 

počtu 2 až 3 FTE (pracovní místa přepočtená na počet plných pracovních úvazků). Nastavení indikátorů přitom předpokládá 

situaci, kdy 1 z těchto 3 FTE budou obsazen osobpi z řad znevýhodněných skupin na trhu práce, zatímco další 2 FTE bude 

obsazeno osobou/osobami do této skupiny nenáležící.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Průměrné náklady připadající na jedno FTE vycházejí ze zjištěných potřeb na území MAS. V rámci šetření byl zjištěn jeden 

připravovaný projekt. Tento projekt má očekávaný rozpočet 2 až 3 mil. Kč a je schopen vygenerovat max. 3 pracovní místa. Z 

těchto hodnot vyplývá průměrná jednotková cena na vytvořené pracovní místo (konkrétně podíl způsobilých nákladů v daném 

opatření ve výši 2,1 mil. Kč ku počtu 3 pracovních míst). Takto kalkulovaná jednotková cena odpovídá 702 tis. Kč. Tyto 

průměrné náklady odpovídají cenám v regionu obvyklým, protože jsou určeny na základě rozpočtu a parametrů (tj. 

plánovaného počtu FTE) zjištěného připravovaného projektu v rámci šetření mezi místními sociálními podnikateli.  Výše této 

jednotkové ceny na jedno zřízené FTE je ovlivněna skutečností, že v případě zřízení nižších jednotek pracovních míst při startu 

nového investičního projektu připadají na tyto nízké jednotky FTE veškeré vstupní/společné/fixní náklady související s 

investičním projektem a vstupují tak do výsledné jednotkové ceny.

 K datu 24. 5. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření -Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 3 na 0

IROP 4 9d 4.1. 1 00 00
Počet podniků 

pobírajících podporu
podniky výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 0

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1 

Při šetření absorpční kapacity území v oblasti investic do rozvoje sociálního podnikání byl identifikován jeden projektový záměr - 

konkrétně v oblasti gastro podnikání. Přestože je pravděpodobné, že v době vyhlášení konkrétních dotačních výzev vznikne 

projektových záměrů v této oblasti více, byla vzhledem k omezeným zdrojům

a charakteru opatření nastavena hodnota indikátoru na 1. Realizace min. 1 projektu má značný význam pro testování konceptu 

sociálního podnikání v regionu. Pokud jde o očekávaný charakter podniku z hlediska délky jeho existence, vzhledem k nízké 

rozvinutosti sektoru sociální ekonomiky na území MAS lze předpokládat, že půjde o sociální podnik nový (tj. založený méně než 

3 roky před začátkem realizace projektu) - proto se hodnota tohoto indikátoru shoduje s indikátorem č. 1 01 05.

a3) Milník 31.12. 2018: 0 

Ve vazbě na komplexitu nutné přípravy rozjezdu sociálního podnikání (příprava business plánu, rozpracování konceptu, získání 

dalších lidských a finančích zdrojů apod.) lze ukončení realizace projektu očekávat v delším časovém horizontu než do 31. 12. 

2018. Proto byla hodnota milníku k tomuto datu stanovena jako nulová.

B. Jednotkové ceny

N/A

 K datu 24. 5. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření -Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 1 na 0

IROP 4 9d 4.1. 1 01 02
Počet podniků 

pobírajících granty
podniky výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1 

Při šetření absorpční kapacity území v oblasti investic do rozvoje sociálního podnikání byl identifikován jeden projektový záměr - 

konkrétně v oblasti gastro podnikání. Přestože je pravděpodobné, že v době vyhlášení konkrétních dotačních výzev vznikne 

projektových záměrů v této oblasti více, byla vzhledem k omezeným zdrojům

a charakteru opatření nastavena hodnota indikátoru na 1. Realizace min. 1 projektu má značný význam pro testování konceptu 

sociálního podnikání v regionu.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

N/A

 K datu 24. 5. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření - Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 1 na 0

IROP 4 9d 4.1. 1 01 05
Počet nových podniků, 

které dostávají podporu
podniky výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1 

Při šetření absorpční kapacity území v oblasti investic do rozvoje sociálního podnikání byl identifikován jeden projektový záměr - 

konkrétně v oblasti gastro podnikání. Přestože je pravděpodobné, že v době vyhlášení konkrétních dotačních výzev vznikne 

projektových záměrů v této oblasti více, byla vzhledem k omezeným zdrojům

a charakteru opatření nastavena hodnota indikátoru na 1. Realizace min. 1 projektu má značný význam pro testování konceptu 

sociálního podnikání v regionu. Pokud jde o očekávaný charakter podniku z hlediska délky jeho existence, vzhledem k nízké 

rozviutosti sektoru sociální ekonomiky na území MAS lze předpokládat, že půjde o sociální podnik nový (tj. založený méně než 3 

roky před začátkem realizace projektu)  - proto se hodnota tohoto indikátoru shoduje s indikátorem č. 1 00 00.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven 

B. Jednotkové ceny

N/A

 K datu 24. 5. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření -Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 1 na 0

IROP 4 9d 4.1. 1 03 00

Soukromé investice 

odpovídající veřejné 

podpoře podniků 

(granty) 

EUR výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota:  3828

Národní soukromé zdroje připadající na financování rozvoje sociálních podniků jsou 105.260 Kč. Při přepočtu stanoveným 

měnovým kurzem 27,50 CZK/EUR odpovídá tato částka hodnotě cca 3.828 EUR.

a3) Milník 31.12. 2018: neuveden

B. Jednotkové ceny

N/A

K datu 24. 5. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření -Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 3828 na 0

IROP 4 9d 4.1. 1 04 11

Míra nezaměstnanosti 

osob s nejnižším 

vzděláním

% výsledek 0 31.12.2013 0 31.12.2023 -

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.                                                                                                                                   

K datu 24. 5. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření -Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 22 na 0

4.1. Podpora kvality a 

dostupnosti sociálních a 

zdravotních služeb

4.1.1.A. Investice do sociálního 

bydlení a služeb pro sociální 

začleňování

1.1. Podpora zaměstnanosti a 

vzniku pracovních míst

1.1.2.A. Podpora 

zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob 

znevýhodněných



IROP 4 9d 4.1. 5 00 01

Kapacita 

podporovaných zařízení 

péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení

osoby výstup 0 01.01.2015 100 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 100 

Hodnota indikátoru vychází ze zjišťování absorpční kapacity v této oblasti provedeného na území MAS a z primárního rozdělení 

struktury očekávaných podpořených institucí (tj. rozdělení mezi MŠ a ZŠ) - viz podrobné vysvětlení níže u indikátoru č. 5 00 00.

Průměrná kapacita podpořených zařízení jak u MŠ, tak u ZŠ se očekává ve výši 20 osob (jde o průměrné hodnoty závisející na 

podstatě konkrétních projektů). Hodnota indikátoru je pak výsledkem součinu tohoto počtu a hodnoty indikátoru č. 5 00 00 (20 

x 5). Dosahuje tedy hodnoty 100.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

N/A

IROP 4 9d 4.1. 5 00 00
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení
zařízení výstup 0 01.01.2015 5 31.12.2023 2

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 3

Při zjišťování potřeb a plánovaných projektových záměrů v oblasti investic do vzdělávacích zařízení bylo na území MAS 

identifikováno 8 projektů základních škol a 2 projekty mateřských škol, které s vyšší pravděpodobností splňují kritéria pro 

financování z IROP přes MAS. Dále bylo identifikováno několik možných projektů v instituci poskytující odborné vzdělávání v 

oblasti přírodních věd a 2 projekty organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání mládeže. V případě mateřských škol 

jde o investiční projekty související se zvyšováním jejich kapacity, zatímco v případě škol základních se jedná o modernizace 

/přístavby odborných učeben a dílen a modernizaci vybavení počítačových učeben. 

a3) Milník 31.12. 2018: 2

Při šetření absorpční kapacity byl orientačně zjišťován časový plán možné realizace projektů. Na základě toho byl stanoven 

předpoklad, že úspěšné ukončení realizace projektů do 31. 12. 2018 lze očekávat u 2/5 projektů. V souladu s tím byla 

stanovena hodnota milníku tohoto ukazatele na 2.

B. Jednotkové ceny

Očekávaná jednotková cena k danému indikátoru je cca 1,21 mil. Kč. Tato hodnota odpovídá 27 % orientačních průměrných 

nákladů na jednotku indikátoru stanoveným na úrovni IROP. Důvodem je, že očekávaná jednotková cena k danému indikátoru 

byla stanovena na základě šetření jednotkových cen možných projektů (viz oddíl A), které měly nižší rozpočty než stanovený 

normativ - aritmetický prměr v úrovni 1 – 1,5 mil. Kč.

IROP 4 9d 4.1. 5 01 20

Počet osob využívající 

zařízení péče o děti do 3 

let

osoby výsledek 5 01.01.2015 7 31.12.2023 -

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

IROP 4 9d 4.1. 5 00 30

Podíl osob předčasně 

opouštějící vzdělávací 

systém

% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 -

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

IROP 4 9d 4.1. 5 00 20

Podíl tříletých dětí 

umístěných v 

předškolním zařízení

% výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 -

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

IROP 4 9d 4.1. 9 05 01
Počet revitalizovaných 

památkových objektů
objekty výstup 0 01.01.2015 1 31.12.2023 0

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1 

Na území MAS se nacházejí 2 památky způsobilé k financování přes MAS ze zdrojů IROP. V případě obou památek byly zjištěny 

projekty k možné realizaci. Pokud jde předmět plnění, může jít jednak o opravu rozhledny Bybylon, jednak o dílčí projekt 

rekonstrukce zámku v Náměšti nad Oslavou. Vzhledem k dostupným zdrojům z IROP využitelným místní akční skupinou byl 

stanoven předpoklad realizace jednoho projektu v rámci tohoto opatření. 

a3) Milník 31.12. 2018: 0

Vzhledem k nutné investiční a adminsitrativní přípravě daného typu projektů a vzhledem k dalším prioritám v rámci jedotlivých 

výzev MAS se předpokládá ukončení projekt po roce 2018. Proto je hodnota ukazatele k 31. 12. 2018 nulová.

B. Jednotkové ceny

Při jednom předpokládaném projektu se jednotková cena pro toto opatření rovná způsobilým nákladům na opatření a to ve výši 

526 tis. Kč. Tato cena zdaleka nedosahuje normativ stanovený na úrovni IROP (tj. 70 mil. Kč), protože vyplývá z možností 

celkové alokace pro MAS Oslavka ze zdrojů IROP a z kontextu další financovatelných priorit. Z šetření potřeb území je však 

zřejmé, že i za tuto jednotkovou cenu je možné realizovat smysluplné projekty investic do způsobilých památek.

IROP 4 9d 4.1. 9 10 10

Počet návštěvníků 

kulturních památek s 

paměťových institucí 

zpřístupněných za 

vstupné

návštěvy/rok výsledek 26 553 793 31.12.2013 27 500 000 31.12.2023 -

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

IROP 4 9d 4.1. 9 10 05

Zvýšení očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních a přírodních 

památek a atrakcí

návštěvy/rok výstup 0 01.01.2015 100 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 100

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 finančí hodnotě. Hodnota je platná pro oba způsobilé památkové objeky.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

N/A

IROP 4 9b 4.1. 9 02 03
Počet územních studií 

krajina
studie výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1

V rámci zjišťován potřeb území MAS Oslavka byl identifikován jeden způsobilý projekt na zpracování územní studie zaměřené 

na realizaci protipovodňových opatření v konkrétní oblasti na území MAS.  Tento projekt byl identifikován jako důležitý 

předpoklad pro prověření možných řešení problematiky protipovodňové prevence.

a3) Milník 31.12. 2018: nestanoven

B. Jednotkové ceny

Jednotková cena indikátoru byla stanovena na 526 tis. Kč. Tato hodnota nedosahuje normativu stanoveného na úrovni IROP 

(900.000Kč/ks v podobě územní studie řešící krajinu) a to z důvodů specifických pro nákladovou náročnost dané studie 

(velikost řešeného území a další parametry).

 K datu 5. 2. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření - Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 1 na 0

IROP 4 9b 4.1. 9 02 00

Počet územních plánů, 

regulačních plánů, 

územních studií

dokumenty výstup 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

A. Hodnoty indikátorů a konkretizace předmětu plnění

a1) Výchozí hodnota: 0 - Jde o indikátor výstupu.

a2) Cílová hodnota: 1

Zdůvodnění viz indikátor č. 902 01, který identifikuje předmět plnění spadající pod indikátor č. 9 02 00.

a3) Milník 31.12. 2018: 0

Při zjišťování absorpční kapacity území bylo zjištěno, že finalizace zvažované územní studie je pavděpodobná po 31. 12. 2018.

B. Jednotkové ceny

N/A.  K datu 5. 2. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření - Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 1 na 0

IROP 4 9b 4.1. 9 02 10

Plocha území pokrytá 

územním plánem, 

regulačním plánem, 

uemní studí

km2 výsledek 0 01.01.2015 0 31.12.2023 -

Analýza územně plánovací dokumentace obcí MAS a kvalifikovaný odhad hodnot budoucích. 

K datu 5. 2. 2019, na základě rozhodnutím Programového výboru došlo ke zrušení opatření - Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje – s tím, že hodnota indikátoru se mění z 266 na 0
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Změny indikátorů ke změně SCLLD k březnu 2020: 

5.3. Oprava památek a 

historicky cenných objektů 

5.3.1.A. Revitalizace 

památkových objektů

Změny indikátorů ke změně SCLLD k únoru 2019: 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

3.1. Investice do kapacit a 

kvality škol všech stupňů

3.1.2.A Podpora dostupnosti 

vzdělávání a investice do 

klíčových kompetencí

4.2. Podpora kvality 

veřejných služeb a veřejné 

správy

4.2.3.A. Podpora územního a 

rozvojového plánováníí

zrušení indikátoru - rušení opatření

zrušení indikátoru - rušení opatření

zrušení indikátoru - rušení opatření

Odůvodnění

zrušení indikátoru - rušení aktivity 

zrušení indikátoru - rušení aktivity 

zrušení indikátoru - rušení opatření

zrušení indikátoru - rušení opatření

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Počet podniků pobírajících podporu

počet podniků pobírajících granty

Počet nových podniků, které dostávají podporu

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře 

podniků (granty)

zrušení indikátoru - rušení opatření

zrušení indikátoru - rušení opatření

zrušení indikátoru - rušení opatření

zrušení indikátoru - rušení opatření

zrušení indikátoru - rušení aktivity 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

Počet územních studií - krajina
Počet územních plánů, regulačních plánů, územních 

studií

Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním 

plánem, uzemní studí

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné skupiny


