Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3
Doporučení k tvorbě Strategií CLLD
Informace č. 3 obsahuje doporučení k tvorbě SCLLD ve vztahu k OPZ a k tvorbě
programového rámce Investiční priority 2.3 OPZ, a dále doporučení k tvorbě finančního plánu
a ke stanovení indikátorů. Informace č. 3 bude stejně, jako předchozí dvě informace,
uveřejněna na http://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny.
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A. Obecná doporučení k tvorbě SCLLD ve vztahu k OPZ
Opatření uvedená ve strategické části SCLLD zpracované pro území příslušné MAS vychází
vždy z analýzy skutečných potřeb a problémů obyvatel žijících v jejím území, a to bez
ohledu na možnost financovat realizaci těchto opatření skrze Investiční prioritu 2.3 či jiné
Investiční priority OPZ. Znamená to, že není nezbytné ve SCLLD navrhovat jen taková
opatření, která lze financovat z OPZ. SCLLD by měla zahrnovat veškerá opatření, která MAS
identifikovala jako potřebná k realizaci i v rámci dalších operačních programů,
národních/krajských a dalších dotačních titulů či nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti apod.
U opatření identifikovaných v rámci OPZ je nezbytné stanovit, ze které Investiční priority
OPZ budou realizována.1
U každého navrhovaného opatření je vhodné stanovit předpokládaný zdroj/zdroje jeho
financování, časový plán jeho realizace zohledňující vzájemnou provázanost jednotlivých
opatření a možné realizátory opatření. Ve vztahu ke každému opatření je nutné vypracovat
analýzu rizik obsahující jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních,
právních a věcných rizik ohrožujících realizaci daného opatření, včetně návrhu kroků k jejich
eliminaci (povinná příloha SCLLD).
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Pouze opatření financovaná prostřednictvím investiční priority 2.3 OPZ (s ohledem na výši indikativní
alokace) budou realizovaná skrze nástroj CLLD. V případech, kde bude uvedeno financování prostřednictvím
jiných Investičních priorit OPZ, budou pak moci žadatelé žádat o finanční prostředky ve standardních výzvách.
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V případě, že se v území MAS nachází sociálně vyloučená lokalita/lokality, mělo by být
ve SCLLD uvedeno, jakým způsobem bude situace sociálně vyloučených obyvatel
řešena, tzn. zda v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám2 (KPSVL Investiční priorita 2.1 OPZ) ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády
ČR, nebo prostřednictvím Investiční priority 2.3 OPZ Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje, příp. kombinace3.
V území MAS, kde se nacházejí i obce zapojené do KPSVL, je možné předkládat projekty jak
v rámci KPSVL, tak v rámci CLLD. Nositel SCLLD (MAS), obdobně nositel Strategického plánu
sociálního začleňování v rámci KPSVL, je (ve spolupráci Agenturou pro sociální začleňování)
odpovědný za zajištění souladu mezi KPSVL a CLLD a zabránění překryvů jednotlivých
opatření a projektových záměrů v daném území.
Mezi KPSVL a CLLD nesmí docházet k překryvům, a to z hlediska: cílové skupiny,
podporovaných aktivit a území realizace podpory. Přitom však nemusí být vždy splněny
všechny tři podmínky současně. Například obec je zapojená do KPSVL, ale současně může
realizovat projekt environmentálního sociálního podniku z Investiční priority 2.3 OPZ (tzn.
může dojít k překryvu, co se týče území).
Přehled strategických dokumentů, které mají vztah k řešenému území a tématu, je součástí
strategické části SCLLD. SCLLD nesmí být s těmito strategickými dokumenty v rozporu. Pokud
jde o oblast sociálních služeb, jedná se zejména o střednědobé plány rozvoje sociálních
služeb. V případě sociálně vyloučených lokalit je klíčovým dokumentem Analýza sociálně
vyloučených lokalit v ČR4 a dále pak jednotlivé strategické plány sociálního začleňování na
územích obcí, které spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování v rámci KPSVL.
V případě zaměstnanosti je to především Strategie politiky zaměstnanosti do roku 20205.
SCLLD by měla zahrnovat relevantní aktuální data z oblasti zaměstnanosti, sociálních
služeb, sociálního podnikání a prorodinných opatření. Zejména se jedná o data z ČSÚ, MPSV,
ÚP ČR, a pro oblast sociálního podnikání především data z www.ceske-socialni-podnikani.cz.
SCLLD obsahuje informace o podílu nezaměstnanosti, o významných zaměstnavatelích v
území, o počtu a oblastech činnosti sociálních podniků, včetně počtu jejich zaměstnanců se
znevýhodněním. Pro oblast sociálních služeb a služeb pro rodiny jsou relevantní zejména
údaje MPSV, krajů, obcí (např. o počtech, kapacitách a druzích registrovaných sociálních
služeb, o počtech jejich uživatelů a zastoupení jednotlivých cílových skupin, o počtu
registrovaných dětských skupin, o kapacitách a provozní době školních družin a klubů, o počtu
a kapacitách realizovaných příměstských táborů v době školních prázdnin, o dopravní
obslužnosti do/ze škol atd.).
Zapojení relevantních aktérů do přípravy SCLLD je její nedílnou součástí. Jedná se
zejména o tyto subjekty:
-

oblast zaměstnanosti: příslušné Krajské pobočky ÚP ČR a vybraná kontaktní
pracoviště, kraje, obce, významní zaměstnavatelé v území MAS,
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http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
Např. environmentální sociální podnik, který se nedá podpořit prostřednictvím KPSVL, je možné podpořit skrze
IP 2.3 OPZ.
4 http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/analyza-socialne-vyloucenych-lokalit-v-cr1?highlightWords=anal%C3%BDza+soci%C3%A1ln%C4%9B+vylou%C4%8Den%C3%BDch+lokalit
5 https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/strategiepz2020.pdf
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-

oblast sociálních služeb a sociálního začleňování: kraje a krajské úřady, obce,
poskytovatelé sociálních služeb, Agentura pro sociální začleňování6,

-

oblast sociálního podnikání: příslušné Krajské pobočky ÚP ČR a vybraná kontaktní
pracoviště, obce, lokální konzultanti MPSV pro oblast sociálního podnikání7,

-

oblast prorodinných opatření: krajské úřady, školy, nestátní neziskové organizace,
registrované dětské skupiny8.

Do přípravy SCLLD je vždy zapojena také komunita. Doklady o jejím zapojení musí být
ověřitelné a veřejně dostupné (prezenční listiny, zápisy z veřejných projednávání, dotazníky
apod.). Zapojení komunity do projednávání SCLLD by nemělo být jen formální záležitostí.
Do tvorby SCLLD jsou zapojeny všechny dotčené cílové skupiny, přičemž forma jejich zapojení
zohledňuje vždy jejich reálné možnosti.

B. Doporučení k tvorbě programového rámce IP 2.3 OPZ
Programový rámec může být samostatně zpracován pro každý relevantní program
podporovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů. Programový rámec pro IP 2.3
OPZ je součástí akčního plánu ve strategické části SCLLD.
Programový rámec obsahuje definici konkrétních opatření, kterými jsou naplňovány stanovené
cíle ve SCLLD (dle stanovené struktury specifických cílů SCLLD).
Doporučená struktura popisu jednotlivých opatření:
-

-

-

Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
Popis cíle u každého opatření programového rámce
Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Priorizace navrhovaných opatření (stanovení priorit realizace jednotlivých opatření
vzhledem k jejich přínosu pro rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční
alokace v průběhu realizace SCLLD)
a) opatření financovaná z alokované částky
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při splnění
podmínek) = zásobník opatření
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Popis možných zaměření projektů realizovaných v rámci opatření
Podporované cílové skupiny

Pokud v území MAS existuje sociálně vyloučená lokalita/lokality, která spolupracuje s Agenturou pro sociální
začleňování, je nezbytné, aby ji nositel SCLLD (MAS) zapojil do přípravy SCLLD a do procesu rozhodování
o tom, ze které Investiční priority OPZ se budou realizovat konkrétní opatření.
7 http://ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/chci-zakladni-informace/lokalni-konzultanti-mpsv
8 http://www.mpsv.cz/cs/20302
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-

Typy příjemců podpory
Absorpční kapacita MAS ve vztahu k realizaci opatření
Vliv navrhovaných opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Principy pro určení preferenčních kritérií (Preferenční kritéria budou uváděna až ve
výzvě MAS, kterou schvaluje ŘO OPZ. Principy proto mohou definovat, jak budou
případně zaměřena preferenční kritéria ve výzvě MAS.)

Programový rámec by měl dále obsahovat definici klíčového projektu MAS, pokud jej MAS
plánuje realizovat, včetně jeho obsahu a rozsahu, a uvedení důvodů pro jeho realizaci.9
Doporučená formální struktura programového rámce IP 2.3 OPZ je uvedena v Příloze 2.
Součástí příloh každé SCLLD jsou dále také finanční plán a seznam indikátorů pro
programové rámce (podrobněji popsáno v dalších částech Informace č. 3).

C. Doporučení k tvorbě finančního plánu
Finanční plán je vypracován MAS pro finanční prostředky vykazované jako způsobilé výdaje
(nezpůsobilé výdaje jsou vyplněny do příslušného sloupce tabulky, pokud jsou předem známy)
a obsahuje souhrnný objem finančních prostředků, o něž bude žádáno prostřednictvím
integrovaných projektů. Z finančního plánu musí být jednoznačně zřejmé, jakou částku
z OPZ (z IP 2.3) požaduje MAS na realizaci SCLLD. Celková alokace v programovém rámci
OPZ by neměla přesáhnout výši indikované alokace navýšené maximálně o 30 % viz tabulka
zveřejněná v Informaci ŘO pro MAS č. 1 (http://www.esfcr.cz/file/9209/).
Finanční plán zpracovávají MAS ve struktuře tabulek e) + f) zveřejněných v Metodickém
stanovisku ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014 – 2020 k integrovanému nástroji Komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) na str. č. 10 a 11. (http://www.mmr.cz/getmedia/7a95559d-d30947c0-9661-256f9d15c610/CLLD_metodicke-stanovisko_MPIN.pdf).
Do finančního plánu se uvedou částky, které budou příjemci podpory uvádět
v podaných žádostech o platbu jako vzniklé výdaje. Započítávají se pouze žádosti, které
budou podané příjemci do konce října daného roku. V případě OPZ se uvádějí veškeré
částky pouze v CZK. Poslední rok, za který se daná tabulka zpracuje, bude rok 2023.
V případě, že bude mít MAS schválenou SCLLD v první vlně předložených strategií, lze
předpokládat, že první předložené žádosti o platbu se mohou vykázat v roce 2017. Je
potřeba brát v úvahu délku výběrové procesu, předpokládanou délku realizace projektu, délku
monitorovacího období - 6 měsíců a 1 měsíc na zpracování Zprávy o realizaci projektu vč.
žádosti o platbu. Poslední možné datum ukončení realizace projektu je stanoveno
na 30.
6. 2023.

U klíčových projektů MAS bude probíhat hodnocení a výběr z úrovně MAS. Dle článku 34 odst. 3 písm. b)
obecného nařízení je MAS povinna vypracovat nediskriminační a transparentní výběrové řízení a objektivní
kritéria pro výběr operací, jež brání střetu zájmů. Detailní požadavky ŘO OPZ na MAS ve vztahu k výběru
klíčových projektů budou uveřejněny v Příručce pro MAS (plánované vydání k 1.12.2015).
9
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Vzhledem k povinnosti ŘO OPZ plnit čerpání n+3 a posunu, ke kterému v rámci implementace
SCLLD došlo, preferuje ŘO OPZ nastavení finančního plánu SCLLD nerovnoměrně. V prvních
výzvách bude rozděleno poměrově více finančních prostředků, než v letech následujících.
Doporučujeme toto zvážit ve finančních plánech a zároveň také při plánování alokací na výzvy
MAS.
ŘO OPZ doporučuje rozdělení rezervované alokace na výzvy MAS v poměru dle tabulky
č. 1. V případě schválení SCLLD v roce 2017 dojde k posunu o rok a k navýšení procenta
rezervované alokace v dalších letech.
Tabulka č. 1: Rozdělení rezervované alokace na výzvy MAS v jednotlivých letech
Procento rezervované alokace na
Procento rezervované alokace na
výzvy MAS (SCLLD realizované v
výzvy MAS (SCLLD realizované v
roce 2016)
roce 2017)
2016
30
2017
20
30
2018
20
20
2019
15
20
2020
10
20
2021
5
10
Poznámka: Tabulka je určena pro naplánování rozdělení alokací na objem vyhlášených výzev MAS
dle jednotlivých let, nikoliv na stanovení finančního plánu čerpání, tedy nikoli na vzniklé výdaje
v žádostech o platbu v tabulkách e) + f)
Rok

Nositel SCLLD (MAS) je odpovědný za realizaci aktivit dle finančního plánu v jednotlivých
letech. V zásadě je možno plnit integrovaný nástroj dříve oproti plánu, pozdější realizace však
může zakládat možnost odebrání části rezervované alokace pro daný integrovaný nástroj z
toho specifického cíle, jehož aktivity a cíle nejsou dle plánu naplňovány.
ŘO OPZ předpokládá, že bude od roku 2018 (jedná se o rok následující po roce, kdy je
nejzazší termín pro předložení SCLLD ke schválení, poté již nemůže být schválena nová
SCLLD) pravidelně vyhodnocovat čerpání u jednotlivých SCLLD. V případě, že nedojde
k rozdělení celé alokace OPZ na IP 2.3 nebo dojde k odebrání rezervované alokace u MAS,
které nebudou naplňovat finanční plán a plnit další stanovené podmínky vyplývající
z Rozhodnutí o poskytnutí rezervované alokace, mohou být o nevyužité prostředky navýšeny
ty SCLLD, které budou kladně hodnoceny v následujících oblastech:
-

plnění finančního plánu dle harmonogramu (plnění nad plán je posuzováno ze strany
ŘO OPZ kladně),
příprava výzev MAS,
hodnocení a výběr projektů,
plnění indikátorů,
administrace projektů (např. chybovost Zpráv o realizaci, dostatečná metodická
podpora příjemců),
dostatečná absorpční kapacita u opatření v programovém rámci OPZ SCLLD, na něž
bude případná navýšená rezervovaná alokace použita.

Obě tabulky e) Financování podle specifických cílů opatření SCLLD i f) Financování
podle specifických cílů opatření SCLLD dle struktury operačních programů (definované
v „Metodickém stanovisku“) budou MAS zpracovávat za každý rok zvlášť, a dále souhrnně za
celé období předpokládané realizace. Celkové způsobilé výdaje jsou součtem sloupce „Z toho
dotace“ a „Z toho vlastní zdroje příjemce“. Povinnou míru spolufinancování dle právní formy
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příjemce naleznete v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v kapitole 16
Spolufinancování projektů str. 72. (http://www.esfcr.cz/file/9002/). Ve sloupci „Z toho dotace“ Příspěvek unie - bude vždy uvedeno 85 % celkových způsobilých výdajů. Další sloupce budou
dopočteny dle předpokládané struktury potenciálních žadatelů a povinné míře soukromého
spolufinancování.
Do tabulek pro OPZ uvádíte následovně:
Program: OPZ
Prioritní osa: PO 2
Investiční priorita: IP 3
Specifický cíl programu: 2.3

D. Doporučení ke stanovení hodnot indikátorů
MAS je ve SCLLD povinna zvolit všechny indikátory OPZ pro Specifický cíl 2.3.1, které
jsou relevantní vzhledem k zamýšleným realizovaným aktivitám. Indikátory OPZ
Specifického cíle 2.3.1 jsou uvedeny v Příloze 1. Pro SCLLD si MAS vždy volí všechny
relevantní indikátory, minimálně však jeden indikátor výstupu a jeden indikátor výsledku
(viz Příloha 1).
Pokud bude součástí opatření programového rámce SCLLD pro OPZ vznik či rozvoj (rozšíření
kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zvolí MAS ve
SCLLD, kromě povinných indikátorů z výzvy MAS, také monitorovací indikátory 1 02 10 Počet
sociálních podniků vzniklých díky podpoře či 1 02 12 Počet podpořených již existujících
sociálních podniků.
Mimo zde uvedené indikátory, mohou MAS zvolit také svoje vlastní indikátory, které jim
usnadní monitorování a hodnocení cílů SCLLD. Jako zdroj pro další výběr indikátorů slouží
Národní číselník indikátorů.
Indikátory se do programového rámce IP 2.3 OPZ zpracovávají dle vzorové tabulky g) uvedené
na str. 12 Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 1 k MPIN. MAS zde uvádí
indikátory ve struktuře dle Specifických cílů SCLLD, konkrétních opatření SCLLD a případně
dle relevantních operačních programů (v tomto případě OPZ). Dále zde uvádějí příslušné
Prioritní osy, Investiční priority a Specifické cíle operačních programů. U OPZ se jedná o
Prioritní osu 2, Investiční prioritu 2.3 a Specifický cíl 2.3.1.
Dále je potřeba uvést identifikace k příslušným zvoleným indikátorům: kód NČI2014+, název,
měrná jednotka, typ. Všechny tyto údaje jsou také uvedeny v Příloze 1.
Posledním krokem je stanovení hodnot indikátorů, včetně odůvodnění, jakým způsobem byly
hodnoty stanoveny.
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Relevantní indikátory volí MAS s ohledem na zaměření aktivit svých Specifických cílů
a opatření SCLLD a definici jednotlivých indikátorů povinných pro programový rámec OPZ
(Příloha 1).
Příklad: Pokud si MAS ve SCLLD stanoví opatření, které má vést ke snížení počtu
nezaměstnaných osob a ve kterém zamýšlené projekty budou pracovat přímo s potencionální
cílovou skupinou - uvede výstupový indikátor 60000 „Celkový počet účastníků“ a zároveň
naplánuje cílové hodnoty i pro související výsledkové indikátory, kterými jsou 62700, 62800,
62900, 63100 a 63200. Za předpokladu, že bude podporováno získávání kvalifikace,
relevantním indikátorem je také 62600. V rámci realizace konkrétního projektu bude mít
příjemce dále za povinnost vykazovat všechny indikátory týkající se účastníků stanovené
v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (př. členění dle věku, pohlaví,
postavení na trhu práce, znevýhodnění atd.). Pro tyto indikátory se cílové hodnoty ve SCLLD
nestanoví.
S ohledem na povinnost zvolit všechny relevantní indikátory pro jednotlivá opatření, lze
předpokládat, že MAS budou vždy uvádět několik relevantních indikátorů pro každé
opatření.
Při nastavení hodnot indikátorů doporučujeme vycházet z předpokládaného počtu
realizovaných projektů a jejich zamýšlených výstupů (např. využít tzv. „zásobník projektů“,
pokud ho MAS při přípravě SCLLD vytvořila). Druhým faktorem pro stanovení hodnot
indikátorů je stanovená celková indikativní alokace na realizaci SCLLD (viz Informace ŘO OPZ
pro MAS č. 1 - http://www.esfcr.cz/file/9209/).
Dále je třeba při stanovení cílové hodnoty zohlednit, že do dosažených hodnot indikátorů
týkajících se účastníků nebudou zohledněny osoby, jimž se dostalo pouze tzv. bagatelní
podpory a také osoby, u nichž nebude možná jejich identifikace (jménem, datem narození
a bydlištěm), více viz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ http://www.esfcr.cz/file/9002/.
Stanovení indikátorů je tedy kvalifikovaným odhadem potencionálního počtu
podpořených projektů, osob, služeb (v závislosti na typu indikátoru), které mohou být
realisticky s ohledem k finanční alokaci podpořeny při realizaci jednotlivých
specifických cílů a opatření SCLLD.
Dle zkušeností z OP LZZ v programovém období 2007 – 2013 připadalo průměrně na
jednoho účastníka projektu (osobu) cca 81 tis. Kč finanční podpory. Jedná se ale o průměrnou
částku. V případě, kdy je účastníkovi projektu například vytvořeno a podporováno nové
pracovní místo, je tato podpora na osobu několikanásobně vyšší, a naopak u účastníků, kteří
se v projektu zúčastnili pouze rekvalifikace, je finanční podpora na osobu nižší.
Datum výchozí hodnoty indikátoru se stanovuje na termín před zahájením realizace SCLLD a
zároveň na nejbližší možný termín stanovení hodnoty tohoto indikátoru. Výchozí hodnota
výsledkového indikátoru je poslední dostupná aktuální hodnota naměřená před začátkem
realizace SCLLD a měla by být nenulová. Výchozí hodnota se během realizace programu
(SCLLD) nemění. Výstupové indikátory musí mít vždy nulovou výchozí hodnotu.
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Cílová hodnota výsledkového indikátoru je plánovaná hodnota indikátoru ke dni ukončení
realizace SCLLD. Cílová hodnota výstupního indikátoru je kumulativní a je také datována
k termínu ukončení realizace SCLLD.
Výstupové indikátory charakterizují činnost projektů, tzn. poskytují informace o výstupech
jednotlivých aktivit. Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních jednotkách (jako např. počet
nově vytvořených pracovních míst atd.). Výstupové indikátory je nutné sledovat z projektové
úrovně a musí mít vazbu na indikátory výsledku, které měří výsledky prováděných opatření
a aktivit.
Výsledkové indikátory prokazují účinky daného projektu/strategie. Indikátory měří výsledek
pomoci (intervencí) a jsou důležitým podkladem pro řízení strategie po celou dobu její
implementace. Výběr vhodného výsledkového indikátoru usnadní celkové porozumění
navržené teorie změny a rovněž usnadní následné posuzování naplňování stanovených cílů.
Indikátory výsledku charakterizují jevy, které lze vyjadřovat spíše v naturálních (fyzických)
jednotkách (např. snížení míry nezaměstnanosti, nebo v peněžních jednotkách (např. snížení
dopravních nákladů). Indikátor by měl mít vazbu na indikátory výstupu, které měří výstupy
prováděných opatření a aktivit.
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Příloha 1: Indikátory pro programový rámec OPZ
Kód

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Účastníci, kteří získali
62600 kvalifikaci po ukončení své
účasti

Účastníci intervence ESF, kteří získali
potvrzení o kvalifikaci po ukončení
účasti na ESF projektu. Potvrzení o
kvalifikaci je udíleno na základě
formálního prověření znalostí, které
ukázalo, že účastník získal kvalifikaci
dle předem nastavených standardů. V
Osoby
rámci výzev může být specifikováno,
jaké druhy kvalifikací a potvrzení
kvalifikací jsou přípustné pro naplňování
indikátoru v dané výzvě. „Po ukončení
své účasti“ znamená od započetí své
účasti do doby jeden měsíc po jejím
ukončení.

výsledek

Účastníci zaměstnaní po
62700 ukončení své účasti, včetně
OSVČ

Původně nezaměstnaní nebo neaktivní
účastníci intervence z ESF, které jsou
po ukončení účasti v projektu
zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení
své účasti“ znamená od započetí své
účasti do doby čtyř týdnů po jejím
ukončení. tzn. do indikátoru jsou
započítáváni i účastníci, kteří získali
zaměstnání i v průběhu projektu.
Postavení na trhu práce je zjišťováno
po ukončení účasti na projektu.
Osoby
(Případně k nejbližším datu, ke kterému
má ČSSZ / ÚP dostupné informace).
Definice tohoto indikátoru je stejná jako
pro indikátor "zaměstnaní účastníci po
ukončení své účasti, včetně OSVČ" v
NČI s tím rozdílem, že tento indikátor
umožňuje sběr dat pro delší období (po
ukončení účasti v projektu (0m) a
následně každých šest měsíců až do 3
let po ukončení účasti).

výsledek

Znevýhodnění účastníci jsou definováni
v rámci indikátorů:
"účastnící žijící v domácnostech, jejichž
žádný člen není zaměstnán”, “účastnící
žijící v domácnostech, mezi jejímiž
Znevýhodnění účastníci, kteří členy je pouze jedna dospělá osoba
62800 po ukončení své účasti
není zaměstnán a jejichž členy jsou i
hledají zaměstnání, jsou
vyživované děti”, “migranti, lidé, kteří
jsou původem cizinci, menšiny (včetně
v procesu vzdělávání/
odborné přípravy, rozšiřují si marginalizovaných společenství, jako
jsou Romové)”, “Zdravotně postižení”,
kvalifikaci nebo jsou
“Jiné znevýhodněné osoby”,
zaměstnaní, a to i OSVČ
osoby
“Bezdomovci nebo osoby vyloučené z
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výsledek

Kód

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

přístupu k bydlení”, “Lidé z venkovských
oblastí”
„Po ukončení své účasti“ znamená od
započetí své účasti do doby jeden
měsíc po jejím ukončení. „Hledají
zaměstnání” je definováno dle
indikátoru “Neaktivní účastníci, kteří
znovu začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti”. “Jsou v procesu
vzdělávání/ odborné přípravy” je
definováno dle in-dikátoru “Účastníci v
procesu vzdělávání / odborné přípravy
po ukončení své účasti”. “Rozšiřují si
kvalifikaci” je definováno dle indikátoru
“Účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti”. “Jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ” je definováno
dle indikátoru “Zaměstnaní účastníci,
včetně OSVČ, po ukončení své účasti”

Účastníci zaměstnaní 6
62900 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

Původně nezaměstnaní nebo neaktivní
účastníci intervence z ESF, které jsou 6
měsíců po ukončení své účasti v
projektu zaměstnaní, nebo OSVČ.
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6. Osoby
měsíců od data ukončení účasti na
projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6
měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).

výsledek

Účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po
63100
ukončení své účasti, včetně
OSVČ

Nad 54 let - definováno stejně jako
indikátor “nad 54 let” „zaměstnaní do 6
měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ“ je definováno dle indikátoru
„Účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ“.
Osoby
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6.
měsíců od data ukončení účasti na
projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6
měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).

výsledek

Znevýhodnění účastníci
zaměstnaní 6 měsíců po
63200
ukončení své účasti včetně
OSVČ

Znevýhodnění účastníci jsou definováni
v rámci indikátorů
- “účastnící žijící v domácnostech,
jejichž žádný člen není zaměstnán”
- “účastnící žijící v domácnostech, mezi osoby
jejímiž členy je pouze jedna dospělá
osoba není zaměstnán a jejichž členy
jsou i vyživované děti”
- “migranti, lidé, kteří jsou původem
cizinci, menšiny (včetně

výsledek

10

Kód

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

marginalizovaných společenství, jako
jsou Romové)”
- “Zdravotně postižení”
- “Jiné znevýhodněné osoby”
- “Bezdomovci nebo osoby vyloučené z
přístupu k bydlení”
- “Lidé z venkovských oblastí”
„zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ“ je definováno
dle indikátoru „Účastníci zaměstnaní do
6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ“ . Postavení na trhu
práce je zjišťováno 6. měsíců od data
ukončení účasti na projektu. (Případně
k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke
kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace).
Počet osob, které využijí podpořenou
službu či program během trvání
projektu. "Služba" je poskytování
pomoci a podpory fyzickým osobám v
nepříznivé sociální či zdravotní situaci.
Využíváním je myšleno být doložitelně
klientem (tj. každá osoba je uvedená
Osoby
pouze jednou) dle standardů
využívaných pro danou službu. Osoby
uvedené v tomto indikátoru nejsou
účastníky, neboť nemají přímý
prospěch z investice ESF, ale prospěch
nepřímý. "Podpořené" znamená, že
dostaly finanční podporu z ESF.

výsledek

Bývalí účastníci projektů
67315 v oblasti sociálních služeb, u
nichž služba naplnila svůj
účel

Počet účastníků, jež mají uzavřenou
smlouvu o poskytování sociálních
služeb, individuální plán a jeho kladné
vyhodnocení o kvalitativní změně v
životě. Příjemce provede do 1 měsíce
po ukončení podpory zhodnocení
splnění cílů poskytované služby u
klienta.

Osoby

výsledek

60000 Celkový počet účastníků

Celkový počet osob/účastníků (žáků,
studentů, zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory, bez
ohledu na počet poskytnutých podpor.
Každá podpořená osoba se v rámci
projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela.

osoby

výstup

67010

Využívání podpořených
služeb
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Kód

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

projekty

výstup

projekty

výstup

Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze
které mají cílové skupiny prospěch,
podpora může mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního
kurzu, stáže, odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení, odborné
praxe apod.
Počet projektů zaměřených
na orgány veřejné správy a
62200
veřejné služby na celostátní,
regionální a místní úrovni

ESF podpora zvyšující možnosti a
efektivnost veřejné správy a veřejných
služeb. Veřejnou správou jsou myšleny
orgány veřejné moci. Veřejné služby
jsou služby poskytované či spravované
státem, tj. např. sociální služby

Sociální partneři jsou zástupci
zaměstnavatelů a zaměstnanců
Počet projektů, které zcela
(asociace zaměstnavatelů a odborové
nebo zčásti provádějí sociální organizace). Nevládní organizace je
62000
partneři nebo nevládní
blíže definována v indikátorovém
organizace
slovníku. Projekt je částečně
implementován sociálními partnery či
NNO je-li jeden z nich příjemcem.

Počet napsaných a zveřejněných
analýz, evaluací (interních i externích),
koncepcí, strategií, studií, závěrečných
zpráv z výzkumů a obdobných
dokumentů, které byly vytvořeny za
finanční podpory ESI fondů. „Napsaný“
znamená vytvoření obsahu materiálu (tj.
nejedná se o počet kopií, které byly
vytisknuty). „Zveřejněný“ znamená, že
jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých
informací částečně zveřejněné na
Počet napsaných a
centrálních stránkách relevantních
zveřejněných analytických a fondů, na stránkách příjemce, popř. na
80500
strategických dokumentů (vč. jiných úložištích k tomu určených (např. dokumenty výstup
evaluačních)
http://www.databaze-strategie.cz/ a
nebo www.strukturalnifondy.cz/Knihovna-evaluaci) a NEBO
jsou dohledatelné pomocí obvyklých
internetových vyhledávačů. K tomu, aby
byl dokument započítán do indikátoru
jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak
napsaný, tak zveřejněný. V případě více
samostatných výstupů je možno
započítat každý výstup samostatně.
Započítávají se dokumenty vytvořené
interně i externě.
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Kód

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná
jednotka

"Kapacita" je maximální počet osob,
které může podpořená služba v danou
chvíli obsloužit. Toto číslo bývá
omezeno velikostí personálu či fyzickým
67001 Kapacita podpořených služeb místem. "Služba" je poskytování pomoci místa
a podpory fyzickým osobám v
nepříznivé sociální či zdravotní situaci.
"Podpořené" znamená, že dostaly
finanční podporu z ESF.

Počet sociálních podniků
10210 vzniklých díky podpoře

Počet podpořených již
10212 existujících sociálních
podniků

Typ
indikátoru

výstup

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt
sociálního podnikání“, tj. právnická
osoba založená dle soukromého práva
nebo její součást, nebo fyzická osoba,
které naplňují veřejně prospěšný cíl
formulovaný v zakládacích
dokumentech a které splňují principy
sociálního podniku (ekonomický
prospěch, sociální prospěch a
environmentální a místní prospěch).
organizace výstup
Sociální podnikání jsou podnikatelské
aktivity prospívající společnosti a
životnímu prostředí. Zisk je z větší části
použitý pro další rozvoj sociálního
podniku (TESSEA 2011:14-16). V
jednotlivých výzvách bude definována
specifická sada rozpoznávacích znaků
(ukazatelů) specificky vymezující
sociální podnik dle zaměření a účelu
výzvy.
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt
sociálního podnikání“, tj. právnická
osoba založená dle soukromého práva
nebo její součást, nebo fyzická osoba,
které naplňují veřejně prospěšný cíl
formulovaný v zakládacích
dokumentech a které splňují principy
sociálního podniku (ekonomický
prospěch, sociální prospěch a
environmentální prospěch). Sociální
organizace výstup
podnikání jsou podnikatelské aktivity
prospívající společnosti a životnímu
prostředí. Zisk je z větší části použitý
pro další rozvoj sociálního podniku
(TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých
výzvách bude definována specifická
sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů)
specificky vymezující sociální podnik
dle zaměření a účelu výzvy.
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Kód

Název indikátoru

Definice indikátoru
Hodnoty indikátoru mohou být
zjišťovány od příjemců a / nebo na
základě evaluace, která bude muset
stejně proběhnout pro zjištění hodnot
výsledkového indikátoru "Počet
sociálních podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují i po ukončení
podpory."

Poznámka: Stav k 21. 8. 2015
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Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Příloha 2: Šablona programového rámce IP 2.3 OPZ
Programový rámec IP 2.3 OPZ
Definice opatření CLLD
1) Specifický cíl SCLLD………………
1.1)
Opatření SCLLD…………
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
B) Popis cíle opatření
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní
operační programy
D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z alokované částky
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace =
zásobník opatření
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
F) Popis možných zaměření projektů
G) Podporované cílové skupiny
H) Typy příjemců podpory
I) Absorpční kapacita MAS
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
1.2)

Opatření SCLLD…………..
A)……………………………….
B)……………………………….

……………………………………
2) Specifický cíl SCLLD……………..
2.1) Opatření SCLLD……………..
…………………………………….
Definice klíčového projektu MAS: …………………………….
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