Informace ŘO OPZ pro MAS č. 4
Informace o nově přidaných indikátorech na výzvě MMR
k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, které se
vztahují ke Specifickému cíli 2.3.1 OPZ
V souvislosti s ak tualizací výzvy MMR k předk ládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného
místního rozvoje, a to mj. z důvodu přidání nových indik átorů na Specifick ý cíl 2.3.1 OPZ, níže
zasíláme pomůck u ŘO OPZ k nastavování indik átorů na úrovni strategií CLLD.
V příloze č. 2 výzvy MMR k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního
rozvoje je uveden seznam indikátorů ve vazbě na Specifický cíl 2.3.1 OPZ, které se týkají strategie
CLLD. MAS má povinnost zvolit si ve své SCLLD všechny relevantní výsledkové i výstupové
indikátory z následující tabulky, minimálně však jeden indikátor výstupu a jeden indikátor
výsledku na úrovni opatření SCLLD, které bude realizováno skrze OPZ. Relevantní indikátory volí
MAS s ohledem na zaměření aktivit, opatření a specifické cíle SCLLD (definice jednotlivých indikátorů
podrobněji viz kap. č. 18 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost). Mimo indikátory vycházející z programových dokumentů mohou MAS zvolit také svoje
vlastní indikátory, které jim usnadní monitorování a hodnocení cílů SCLLD.
Seznam indikátorů ve vazbě na Specifický cíl 2.3.1 OPZ uvedený ve Výzvě MMR k předkládání
žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje ze dne 1. 8. 2015:

Kód

1

1

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Účastníci

Výstup

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti

Osoby

Výsledek

62700*

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

Osoby

Výsledek

62800

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

62900*

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

Osoby

Výsledek

63100*

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

Osoby

Výsledek

Osoby

Výsledek

Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory js ou zároveň kódovány podle Evrops ké komi s e.

63200*

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

Osoby

Výsledek

67315

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

Osoby

62200*

Počet projektů zaměřených na orgány veřejné
správy a veřejné služby na celostátní,
regionální a místní úrovni

Projekty

Výstup

62000*

Počet projektů, které zcela nebo zčásti
provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace

Projekty

Výstup

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty

Výstup

Výsledek

Do konce roku 2015 je plánována aktualizace výzvy MMR k předkládání žádostí o podporu strategií
Komunitně vedeného místního rozvoje mj. z důvodu přidání níže uvedených indikátorů na Specifický
cíl 2.3.1 OPZ. Upozorňujeme proto MAS, aby zvolily i všechny nově přidané indikátory, které
jsou relevantní ve vztahu k zamýšleným aktivitám, které budou realizovány v rámci SCLLD.
Seznam nově přidaných indikátorů ve vazbě na Specifický cíl 2.3.1 OPZ, který bude uveden
v aktualizované výzvě MMR k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného
místního rozvoje:

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

50001

Kapacita podpořených zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

Osoby

Výstup

50100*

Počet podpořených zařízení péče o děti
předškolního věku

Zařízení

Výstup

10213

Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře

Organizace

Výstup

10212

Počet podpořených již existujících sociálních
podniků

Organizace

Výstup

10211*

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

Organizace

Výsledek

67401

Nové nebo inovované sociální služby týkající
se bydlení

Služby

Výstup

67310

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

Osoby

Výsledek

50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních
forem práce

Osoby

Výsledek

50110

Počet osob využívajíc ích zařízení péče o děti
předškolního věku

Osoby

Výsledek

50120

Počet osob využívajíc ích zařízení péče o děti
ve věku do 3 let

Osoby

Výsledek

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
flexibilní formy práce

Podniky

Výstup

Podle zdroje dat rozlišujeme indikátory, jejichž plnění bude vykazovat příjemce v rámci Zprávy
o realizaci (tzv. indikátory projektové) a indikátory, které nevykazuje přímo příjemce, ale jsou
v systému dopočítávány buď automatikou nastavenou v systému MS 2014+, nebo napojením
informačního systému IS ESF 2014+ na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, nebo jsou vyplňovány
ručně ŘO do MS2014+. Indikátory, které nebude vykazovat příjemce, ale v systému se budou plnit
automaticky (tzv. neprojektové indikátory), jsou v tabulkách označeny hvězdičkou (*). V integrované
strategii jsou plánovány hodnoty pro všechny relevantní indikátory (jak projektové, tak
i neprojektové).
Integrovaná strategie pro úplnost obsahuje jak výsledkové tak i výstupové indikátory, avšak pouze
indikátory výstupové jsou závazné . V případě změny indikátorů se jedná o podstatnou změnu,
kterou je nositel integrovaného nástroje povinen podstoupit ke schválení příslušnému Řídícímu
orgánu, podrobněji viz kap. 10.7 MPIN. Při neplnění výstupových indikátorů (k jejichž naplnění
se nositel IN zavázal v Akceptačním dopise ŘO), může ŘO přistoupit k odebrání části rezervované
alokace na danou SCLLD, viz Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3. Při přečerpání nastaveného
indikátoru na úrovni SCLLD sankce ze strany ŘO nehrozí. Bude probíhat pravidelné monitorování
a vyhodnocování integrovaných strategií, v rámci něhož může být MAS vyzvána k vyjádření
a vysvětlení plnění/neplnění indikátorů na úrovni SCLLD a jednání může vést následně i ke změně
SCLLD.
Při stanovení cílových hodnot indikátorů musí být v SCLLD dostatečně detailně popsán způsob
jejich výpočtu. Pro indikátory týkající se „účastníků“ MAS zohlední povinnost vykazovat pouze osoby
jednoznačně identifikované, u nichž jsou osobní údaje známé ve stanoveném rozsahu a u kterých
podpora přesáhne limit „bagatelní podpory“ (bagatelnost podpory podrobněji viz kapitola č. 18.1.3.2
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost). Jedna
podpořená osoba může v rámci jednoho projektu čerpat více podpor v souladu se schválenými
aktivitami projektu. Poskytnutá podpora dané osobě bude průběžně sčítána. Do indikátoru 6 00 00
však může být tato osoba na úrovni jednoho projektu započítána jen jednou. Jedna podpořená
osoba může také čerpat podporu ve více projektech. Na úrovni SCLLD se v takovém případě
podpořená osoba do indikátoru 6 00 00 započítává tolikrát, v kolika projektech byla podpořena,
a kolikrát jí poskytnutá podpora v rámci každého projektu překročila hranici bagatelní podpory.
Výchozí hodnota je v případě výstupových indikátorů vždy nulová. U ESF výsledkových
indikátorů je výchozí hodnota stanovena pouze na úrovni programu a je chápána jako referenční
resp. srovnávací a slouží pouze jako podklad při stanovování cílových hodnot. Nedochází k jejímu
započítávání do cílové ani dosažené hodnoty. MAS mohou ve své SCLLD tuto referenční výchozí
hodnotu výsledkových indikátorů uvádět v případě, že znají poslední dostupnou aktuální hodnotu
naměřenou před začátkem realizace SCLLD, v opačném případě MAS uvádí u výsledkových
indikátorů, stejně jako u indikátorů výstupu, jako výchozí hodnotu 0.
U indikátorů se dále uvádí datum výchozí a cílové hodnoty. U cílových hodnot indikátorů MAS zvolí
datum ukončení realizace SCLLD, nejpozději 31. 12. 2023. U výchozích hodnot indikátorů MAS zvolí
datum finalizace SCLLD v systému ISKP 2014+.
Na zák ladě poznatk ů z dosud předložených SCLLD, k teré měl ŘO OPZ možnost shlédnout,
plánujeme připravit další pomůck u k nastavování indik átorů v následující číslované informaci. Ta bude
MAS zaslána na začátk u ledna 2016.

