Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5
Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných
k naplnění na úrovni strategií CLLD
Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zasíláme
pomůcku ŘO OPZ k nastavování indikátorů povinných k naplnění (tj. se závazkem) na úrovni strategií
CLLD. MAS se při stanovování indikátorů se závazkem ve své SCLLD řídí specifickými podmínkami ŘO
OPZ, které se vážou k jednotlivým druhům podporovaných aktivit v rámci Investiční priority 2.3.
Specifické podmínky týkající se indikátorů povinných k naplnění u jednotlivých aktivit
podporovaných v rámci IP 2.3:
MAS má povinnost stanovit ve své SCLLD cílovou hodnotu pro všechny relevantní indikátory,
s ohledem na zaměření aktivit, opatření a specifické cíle SCLLD. Integrovaná strategie pro úplnost
obsahuje jak výsledkové tak i výstupové indikátory na úrovni každého opatření, avšak pouze indikátory
výstupové jsou závazné. Na úrovni každého opatření SCLLD, které bude realizováno skrze OPZ,
musí mít MAS vždy stanovenou nenulovou cílovou hodnotu minimálně buď pro indikátor 6 00 00
- Celkový počet účastníků nebo 6 70 01 - Kapacita podpořených služeb, která se chápe jako
závazek MAS, kterého má dosáhnout díky realizaci SCLLD.
Pro každou oblast aktivit jsou dále v textu stanoveny minimální indikátory, u kterých musí být stanoveny
nenulové hodnoty. Upozorňujeme, že se jedná o minimum a MAS vždy vybírá všechny relevantní
indikátory, které jsou stanovené ve výzvě k předkládání strategií, tzn. nejen ty, které jsou zdůrazněné
v této informaci (viz seznam indikátorů ve vazbě na Specifický cíl 2.3.1 OPZ uvedený níže).
V případě aktivit zaměřených na podporu sociálního začleňování osob prostřednictvím sociálních služeb
a dalších programů a činností; a v případě aktivit na podporu komunitní sociální práce
a komunitních center bude MAS vždy povinně naplňovat indikátor 6 70 01 - Kapacita podpořených
služeb, který lze chápat jako zastřešující indikátor u tohoto druhu aktivit. Indikátor 6 70 01 je definovaný
jako počet míst vyjádřený jako maximální počet osob, které může podpořená služba či program v danou
chvíli obsloužit bez ohledu na to, zda se jedná o anonymní klienty, počet účastníků či osoby s bagatelní
podporou. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. Jedná se o počet míst,
nikoliv o počet konkrétních podpořených osob či kontaktů. U služeb, které jsou evidované jako
intervence či kontakty bude uveden přepočtený stav na počet úvazků pracovníků. Indikátor se využívá
pro všechny služby a programy či aktivity. Pokud bude žadatel financovat danou službu ze 100 %, tak
bude údaj uvedený v tomto indikátoru souhlasit a údajem v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Pokud bude podpořená služba z projektu financovaná jen zčásti, tak bude v tomto indikátoru uvedena
pouze
kapacita,
jejíž
zajištění
bude
žadatel
požadovat
ve smlouvě/právním aktu s poskytovatelem.
Kromě indikátoru 6 70 01 - Kapacita podpořených služeb budou v případě aktivit zaměřených na
podporu sociálního začleňování naplňovány rovněž indikátory 6 00 00 - Celkový počet účastníků
a 6 70 10 - Využívání podpořených služeb, které jsou stěžejními indikátory pro vyhodnocování, zda
podpora služeb splnila svůj účel. Zde bude viditelná případná disproporce mezi „zafinancovanou“
kapacitou a počtem podpořených osob. MAS ve své SCLLD vždy stanoví nenulovou cílovou
hodnotu pro indikátor 6 70 01, ke kterému dále vždy zvolí buď indikátor 6 00 00 (identifikovaní
účastníci s podporou nad 40 hodin) a/nebo indikátor 6 70 10 (anonymní klienti či s osoby
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s bagatelní podporou). Cílová hodnota se chápe jako závazek MAS pouze u indikátorů 6 00 00
a 6 70 01.
Indikátor 6 00 00 - Celkový počet účastníků uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu,
než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace projektu), tj. jedná
se o osoby jednoznačně identifikované, u nichž jsou známé osobní údaje ve stanoveném rozsahu.
Budou zde zahrnuti ti klienti služeb, kteří nebudou anonymní, bude s nimi uzavřena smlouva
a zároveň překročí bagatelní podporu. Každý klient bude započítán pouze jednou a bude vykazován na
základě údajů o každém účastníkovi projektu (podpořené osobě), které příjemce zadá do IS ESF 2014+.
V indikátoru 6 70 10 - Využívání podpořených služeb bude uveden počet osob, které využily službu
či program během trvání projektu, a které jsou vedeny jako anonymní klienti (tj. osoby, které spadají do
cílové skupiny podpořené výzvou, ale u kterých není známa totožnost v potřebném rozsahu např.
z důvodu, že identifikace osoby je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou), nebo jejichž
podpora nepřesáhla bagatelní podporu.
Anonymní evidence klientů je možná pouze u vybraných druhů sociálních služeb (služby sociální
prevence a odborného sociálního poradenství), nebo tam, kde to lze odvodit z charakteru cílové skupiny
např. oběti domácího násilí. Ostatní osoby musí být v projektu identifikovatelné. Žadatel musí v žádosti
podrobně popsat charakteristiky a rozsah cílové skupiny osob, které bude vykazovat v rámci tohoto
indikátoru a způsob, jakým bude naplňování indikátoru sledovat a dokládat.
Podpora by však v rámci projektů neměla směřovat výhradně k osobám s bagatelní podporou,
anonymním klientům, či klientům, u kterých není známá jejich totožnost v potřebném rozsahu. Žadatel
by měl klást důraz na vhodnou a déle trvající podporu účastníků projektu s ohledem na efektivní řešení
problematiky sociálního začleňování. Měl by být plněn zejména indikátor 6 00 00 - Celkový počet
účastníků. Pokud ve výjimečných případech MAS zvolí u indikátoru 6 00 00 cílovou hodnotu 0,
tak toto musí dostatečně detailně zdůvodnit ve své SCLLD.
Pro účely sledování aktivit zaměřených na podporu komunitních center byl zcela nově vytvořen indikátor
5 51 02 - Počet podpořených komunitních center. V případě, že MAS ve své strategii bude realizovat
tyto aktivity, bude dále povinně naplňovat tento indikátor a stanoví si nenulovou hodnotu. Komunitním
centrem se rozumí veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování aktivit komunitní
sociální práce. Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy komunitní
sociální práce, které jsou formulované v zakládacích dokumentech komunitního centra či jinak veřejně
deklarované (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce,
sdílení zodpovědnosti atd.). Aktivity musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci
sociálního vyloučení osob. Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru utváří cílová skupina podle
vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku.
Z důvodu přidání indikátoru 5 51 02 na Specifický cíl 2.3.1 OPZ byla provedena aktualizace výzvy MMR
k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.
V případě aktivit na podporu sociálního podnikání bude MAS ve své SCLLD vždy vyplňovat cílovou
hodnotu u indikátoru 6 00 00 - Celkový počet účastníků, ke kterému dále zvolí buď indikátor 1 02 13 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (tento indikátor je relevantní v případě, kdy sociální
podnik vznikne díky podpoře z výzvy MAS, tzn., žadatel v době podání žádosti neprovozuje sociální
podnik) nebo indikátor 1 02 12 - Počet podpořených již existujících sociálních podniků (tento indikátor
je relevantní v případě podpory již existujícího sociálního podniku). Pokud MAS vybere na strategii
indikátor 1 02 13, tak zároveň zvolí hodnotu i pro indikátor 1 02 11 - Počet sociálních podniků
vzniklých díky podpoře, které fungují i po skončení podpory. Plnění tohoto indikátoru nevykazuje
příjemce podpory ani MAS, ale je sledován z úrovně ŘO OPZ po 12 měsících od ukončení podpory.
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V indikátoru je vykázán sociální podnik, který pokračuje ve své činnosti rok po ukončení podpory ve
srovnatelném rozsahu, jako na konci podpory.
Indikátor 6 00 00 - Celkový počet účastníků představuje celkový počet zaměstnanců sociálního
podniku z cílových skupin, kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory přesahující bagatelní
hranici. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou. Započítávají se všechny
podpory pro zaměstnance z cílové skupiny jako je zaměstnávání, vzdělávání, psychosociální podpora
apod. Pokud zaměstnanec z cílové skupiny vykonává pracovní pozici spadající do nepřímých
nákladů (např. finanční manažer), pak je rovněž vykazován v indikátoru 6 00 00. Do indikátoru se
započítává i člen realizačního týmu z CS (mistr, marketér apod.), jehož mzdové náklady jsou hrazeny
z kap. 6 - přímé podpory.
1 02 13 - Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře - Sociálním podnikem se rozumí „subjekt
sociálního podnikání“, založený dle výzvy, který naplňuje společensky prospěšný cíl formulovaný
v zakládacích dokumentech a který splňuje principy sociálního podniku (ekonomický, sociální,
environmentální a lokální prospěch), podrobněji bude uvedeno v přílohách výzvy ŘO OPZ pro MAS Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik a Sada rozpoznávacích znaků environmentální sociální podnik.
1 02 12 Počet podpořených již existujících sociálních podniků - Sociálním podnikem se rozumí
„subjekt sociálního podnikání“, založený dle výzvy, který naplňuje společensky prospěšný cíl
formulovaný v zakládacích dokumentech a který splňuje principy sociálního podniku (ekonomický,
sociální, environmentální a lokální prospěch), podrobněji bude uvedeno v přílohách výzvy ŘO OPZ pro
MAS - Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik a Sada rozpoznávacích znaků environmentální sociální podnik.
V případě, že podnik nesplní všechny znaky definované v rozpoznávacích znacích sociálního
podniku, pak nemůže být započten do plnění indikátoru 1 02 12 či indikátoru 1 02 13.
V případě aktivit zaměřených na podporu zaměstnanosti bude MAS povinně naplňovat indikátor
6 00 00, u kterého vždy stanoví nenulovou cílovou hodnotu.
V případě aktivit zaměřených na podporu prorodinných opatření, konkrétně podpory zařízení péče
o děti v době mimo školní vyučování a podpory dětských skupin, bude MAS kromě indikátoru 6 00 00
volit nenulovou cílovou hodnotu také pro indikátor 5 00 01 - Kapacita podpořených zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení.

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:
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Kód1

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

Osoby

Výsledek

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

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

Výsledek

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

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
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Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise.
Indikátory, které příjemce nebude vykazovat, ale v systému se budou plnit automaticky (tzv. neprojektové indikátory), jsou v
tabulkách označeny hvězdičkou (*).
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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 využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku

Osoby

Výsledek

50120

Počet osob využívajících zařízení péče o děti
ve věku do 3 let

Osoby

Výsledek

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
flexibilní formy práce

Podniky

Výstup

551022

Počet podpořených komunitních center

Zařízení

Výstup

Nově přidaný indikátor ve vazbě na Specifický cíl 2.3.1 OPZ, který je uveden v aktualizované výzvě MMR k předkládání žádostí
o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.
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