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Indikátory pro programový rámec IROP 

 

g)  Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 
 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny 

Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

OP/operace 
PRV 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
Indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

I.3 Zvýšit bezpečnost v 
obcích investicemi v 

oblasti dopravy a 
modernizací majetku 

hasičských záchranných 
sborů 

IROP 1 Zvýšení 
bezpečnosti dopravy 

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 x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 

7 50 01 

Počet realizací 
vedoucích ke 
zvýšení bezpečnosti 
v dopravě 

realizace výstup 0 1. 1. 2014 4 31.12.2023 x 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu území s ohledem na absorpční 
kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. 
Průměrné ceny byly stanoveny na základě 
srovnání cen obdobných projektů. Předpoklad: 1 
realizace bezbariérového přístupu zastávky 
včetně všech potřených doplňkových aktivit 
(chodník, přechod pro chodce, lávka, svislé a 
vodorovné dopravní značení, veřejné osvětlení, 
zvuková signalizace pro nevidomé apod. dle místa 
projektu) dle místa projektu v ceně předmětu 
pořízení cca 1 mil Kč. Dále 2 realizací v oblasti 
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou 
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací včetně všech potřených doplňkových 
aktivit (chodník, přechod pro chodce, lávka, svislé 
a vodorovné dopravní značení, veřejné osvětlení, 
zvuková signalizace pro nevidomé apod.) dle 
místa projektu v ceně předmětu pořízení cca 1,2 
mil Kč.“? JCI se poté rovná: (1 proj. * 1 mil.+ 2 
proj. * 1,2 mil.) /3 = 1,13 mil. Kč, tato částka poté 
reflektuje i stanovenou alokaci opatření na 
bezpečnostní prvky (3,45 mil Kč, celé opatření 
6,45 mil. Kč). 
Je doložen zájem 6  pot. žadatelů (obcí) v území 
MAS. Současná alokace na tuto aktivitu 3,45 mil. 
Kč byla díky výzvě MAS č. 5 vyčerpána, avšak 
jeden projekt neprošel přes ZOZ, žadatel ho bude 
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podávat znovu do nadcházející výzvy. 
Dle zájmu o vybudování chodníků v území MAS, 
dochází k navýšení indikátoru o 1 bezpečnostní 
realizaci, a přesunu cca 1,74 mil. Kč CZV z IROP 6. 
Předpoklad je z tohoto navýšení podpořit jeden 
projekt výstavby chodníku v obci. 
Změna výše indikátoru ze 3 na 4. 
Nová průměrná cena za jednotku indikátoru je 
cca 2,048 mil. Kč CZV. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

7 63 10 
Podíl cyklistiky na 
přepravních 
výkonech 

% výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 
cyklotras 

km výstup 0 1. 1. 2014 1 31.12.2023 x 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu území s ohledem na absorpční 
kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. 
Průměrné ceny byly stanoveny na základě 
srovnání cen obdobných projektů, JCI 3 mil. Kč, 
kdy byla stanovena průměrná cena předmětu 
pořízení nové cyklostezky na cca 3 mil. Kč/1 km 
cyklostezky. V rámci SCLLD se nepředpokládají 
modernizace stávajících cyklostezek a cyklotras a 
nepředpokládá se pořízení míst pro jízdní kola). 
JCI se poté tedy rovná: (1 proj. * 3 mil.) /1 = 3 mil. 
Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou 
alokaci opatření na cyklodopravy (nová 
cyklostezka) (3 mil. Kč, celé opatření 6,45 mil. Kč). 

I.3 Zvýšit bezpečnost v 
obcích investicemi v 

oblasti dopravy a 
modernizací majetku 

hasičských záchranných 
sborů 

IROP 2 Zvýšení 
připravenosti HZS k 
řešení a řízení rizik a 

katastrof                                                                                                                                                                                         

IROP 4 9D 4.1 5 75 01 

Počet nových a 
modernizovaných 
objektů sloužících 
složkám IZS  

Počet výstup 0 1. 1. 2014 1 31.12.2023 0 

Cílová hodnota indikátoru a milníku byla 
stanovena na základě průzkumu území s ohledem 
na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny. Průměrná cena byla stanovena 
na základě srovnání cen obdobných projektů a 
činí 0,8 mil. Kč/úpravu objektu, v rámci indikátoru 
se předpokládají především následující úpravy: 
rozšíření zbrojnice pro zásahovou techniku, 
výstavba garáží pro zásahovou techniku, úprava 
vjezdu pro zásahovou techniku, které budou v 
souladu s přílohou č. 5 Programového 
dokumentu IROP a dokumentu „Zajištění 
adekvátní odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s 
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a 
nových rizikům v období 2014-2020“ JCI 0,8 mil. 
Kč. 
Zdůvodnění milníku: Došlo k zohlednění 
harmonogramu výzev a vzhledem k 
nepřipravenosti stavebního projektu bude 
realizace probíhat (či bude ukončena) až po 31. 
12. 2018 a proto je hodnota milníku nulová. 
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5 70 01 

Počet nové 
techniky a věcných 
prostředků složek 
IZS 

sety výstup 0 1. 1. 2014 6  31.12.2023 x 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu území s ohledem na absorpční 
kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. 
Předmětem pořízení jednoho setu je 1*hadicový 
kontejner/přívěs v ceně 400 tis. Kč. Průměrná 
cena byla stanovena na základě provedeného 
průzkumu trhu, průměrná cena je 400 tis. Kč/ 1 
set, tedy výsledná cena JCI je 400 tis. Kč. 
Po úpravě SP IROP č. 69, byla možnost pořízení 
finančně méně náročnější techniky/setů pro 
JSDH. Navýšení reflektuje výši indikátorů ve dvou 
podpořených projektech z výzvy č. 6, tedy 6 setů. 
Změna výše indikátoru z 1 na 6. 
Nová průměrná cena za jednotku indikátoru je 
cca 98 347 Kč CZV. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

5 75 20 

Počet 
exponovaných 
území s 
nedostatečnou 
připraveností 
složek IZS  

území výsledek 108 31.12.2014 48 31.12.2023 x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 

I.1 Zlepšit občanskou 
vybavenost v obcích 

Lanškrounska 
poskytující kromě 
základních služeb 

rozmanité možnosti v 
oblasti sportu a kultury 
IV.1 Podpořit stávající 
spolkovou činnost a 

umožnit vznik nových 
spolků s cílem rozšíření 

možností aktivního 
života v obcích 
Lanškrounska 

III.2 Pomocí vhodných 
opatření umožnit 
znevýhodněným 

skupinám obyvatel 
začlenění na trh práce 

IROP 3 Komunitní 
centra 

IROP 4 9D 4.1 

6 75 10 
Kapacita služeb a 
sociální práce 

klienti výsledek 151 1. 1. 2014 191 31.12.2023 x 

Výchozí údaje indikátoru byly získané v rámci 
analýzy území. Do indikátoru nebyly zahrnuty 
hodnoty pro pobytové služby. SCLLD počítá v 
rámci IROP s podporou dvou zařízení 
komunitního charakteru. Cílová hodnota vychází z 
předpokladu 1,0 úvazku v rámci 1 komunitního 
centra. Na základě této hodnoty lze na 1 úvazek 
na jednom projektu předpokládat okamžikovou 
kapacitu 10 osob, celkem tedy navýšení kapacity 
o 20 osob. 
Došlo k nápravě indikátoru dle popisu 
v akceptačním dopise ŘO IROP (cílová hodnota na 
171) a skutečné kapacity v podpořených 
projektech MAS (cílová hodnota 191), původní 
hodnota byla 161. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

5 54 01 
Počet podpořených 
zázemí pro služby a 
sociální práci 

zázemí výstup 0 1. 1. 2014 2 31.12.2023 x 

Typem zařízení je zázemí komunitního 
charakteru. Cílová hodnota indikátoru byla 
stanovena na základě průzkumu území s ohledem 
na absorpční kapacitu, alokovanou částku a 
průměrné ceny, JCI 1,25 mil. Kč. Průměrné ceny 
MAS stanovila na základě porovnání cen 
realizovaných a tematicky a rozsahem totožných 
projektů. Průměrná cena na jedno zázemí 
komunitního charakteru činí 1,25 mil. Kč. Při této 
ceně je zázemí zbudováno min. pro 10 osob u 
zázemí komunitního charakteru, které 
neposkytují sociální služby dle zákona 108/2006 
Sb. o sociálních službách. Záměrem je podpora 
dvou zázemí KC a jeho zázemí s maximální 
okamžitou kapacitou dosahující min. kapacitě 10 
osob na jedno zařízení. 
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I.1 Zlepšit občanskou 
vybavenost v obcích 

Lanškrounska 
poskytující kromě 
základních služeb 

rozmanité možnosti v 
oblasti sportu a 

kulturyII.3 Poskytovat 
kvalitní a dostupné 

formální, neformální i 
zájmové vzdělávání 

reflektující specifické 
potřeby regionu. III.2 

Pomocí vhodných 
opatření umožnit 
znevýhodněným 

skupinám obyvatel 
začlenění na trh 

práceIV.1 Podpořit 
stávající spolkovou 

činnost a umožnit vznik 
nových spolků s cílem 

rozšíření možností 
aktivního života v 

obcích Lanškrounska 

IROP 4 Rozvoj 
předškolního 

vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                                              
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 x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 

5 01 20 

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

Osoby Výsledek 0 31.12.2013 8 31.12.2023 X 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu území s ohledem na absorpční 
kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. 
SCLLD počítá s podporou dvou zařízení pro péči o 
děti do 3 let. Z indikátoru 5 00 01 vyplývá, že 
celková kapacita těchto dvou zařízení bude 20 
dětí. Předpokládá se tedy, že dojde k využívání 20 
osobami (rodiči). V tomto indikátoru, se za každé 
dítě bere vždy jeden rodič, jako osoba, která 
může jít díky umístění dítěte do zaměstnání. V 
území MAS Lanškrounsko se nenachází žádné 
zařízení tohoto typu, proto výchozí hodnota je 0. 
Cílová hodnota reflektuje pokles u indikátoru 
počtu podpořených vzdělávacích zařízení. 
Změna výše indikátoru z 20 na 8. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

5 00 00 
Počet podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

zařízení výstup 0 1. 1. 2014 1 31.12.2023 0 

Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 
2018 byla stanovena na základě průzkumu území 
s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou 
částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě 
cen již realizovaných projektů a projektových 
záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých 
zařízení je: 6x MŠ, 2x zařízení pro péči o děti do 3 
let. Podpořeny budou projekty jak na vybavení, 
tak na stavební úpravy.  Rozpad na zaměření 
jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán 
takto: 6* pořízení vybavení (předpoklad 6 MŠ), 2* 
stavební úpravy (předpoklad 2 zařízení pro péči o 
děti do 3 let). U projektů zaměřených na stavební 
úpravy (stanovena průměrná cena na 1 mil. Kč) a 
pořízení vybavení (průměrná cena na 0,3 mil. Kč). 
Cena za jednotku stavebních úpravy jsou 
stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. 
Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných 
projektových záměrů, které jsou často zaměřeny 
na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v 
jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na 
předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 
1 mil. Kč. JCI se poté rovná: (2 proj. * 1 mil.+ 6 
proj. * 0,3 mil.) /8 = 0,475 mil. Kč, tato částka 
poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto 
opatření (3,87 mil. Kč).  
Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je 
plánována výzva na rok 2017 ve výši 40 % alokace 
daného opatření, tedy očekáváme úspěšné 
dokončení 3 projektů v opatření Školství před 31. 
12. 2018, proto milník dosahuje hodnoty 3 a to i 
vzhledem k připravenosti projektů k jejich 
realizaci. 
Cílová hodnota upravena dle požadavků SP č. 68 
(bezbariérovost a navýšení kapacity MŠ) na 
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danou aktivitu a dle relevantních záměrů v území 
MAS (dle MAP existence záměru ve výši až 4 mil. 
Kč). Upraven milník s ohledem na nepodání 
projektu do výzvy č. 7 a upravena výše 
podpořených zařízení na 1 s ohledem na plán 
vyhlášení výzvy na celou alokaci v roce 2019, 
která byla o cca 1,6 mil. Kč podpory Unie 
ponížena na cca 2,085 mil. Kč podpory Unie. 
Změna výše indikátoru z 8 na 1. 
Nová průměrná cena za jednotku indikátoru je 
cca 2,195 mil. Kč CZV. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení 

Osoby výstup 0 1. 1. 2014 32 31.12.2023 x 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu území s ohledem na absorpční 
kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn 
indikátor 5 00 00. Rozpad dle jednotlivých typů 
zařízení – 6x MŠ = 60 osob, 2x zařízení pro péči o 
děti do 3 let = 20 osob. Zdůvodnění nulové 
hodnoty výstupového indikátoru: V území MAS 
Lanškrounsko se nenachází žádné zařízení tohoto 
typu, proto výchozí hodnota je 0. 
Cílová hodnota reflektuje pokles u indikátoru 
počtu podpořených vzdělávacích zařízení. 
Předpoklad realizace rozšíření/inovace dvou 
učeben, kdy kapacity učebny je 16 dětí. 
Změna výše indikátoru z 80 na 32. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

I.1 Zlepšit občanskou 
vybavenost v obcích 

Lanškrounska 
poskytující kromě 
základních služeb 

rozmanité možnosti v 
oblasti sportu a kultury 
II.3 Poskytovat kvalitní 
a dostupné formální, 
neformální i zájmové 
vzdělávání reflektující 

specifické potřeby 
regionu.  

IROP 5 Investice v 
oblasti základního a 
středního vzdělávání                                                                                                                                                                                     

IROP 4 9D 4.1 5 00 30 

Podíl osob 
předčasně 
opouštějících 
vzdělávací systém   

% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 
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5 00 00 
Počet podpořených  
vzdělávacích 
zařízení 

zařízení výstup 0 1. 1. 2014 3 31.12.2023 1 

Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 
2018 byla stanovena na základě průzkumu území 
s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou 
částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě 
cen již realizovaných projektů a projektových 
záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých 
zařízení je: 8x ZŠ, 2x SŠ. Podpořeny budou 
projekty jak na vybavení, tak na stavební úpravy.  
Rozpad na zaměření jednotlivých projektů a 
zařízení je předpokládán takto: 5* pořízení 
vybavení (předpoklad 4 MŠ a 1 SŠ), 5* stavební 
úpravy (předpoklad 4 MŠ a 1 ZŠ). U projektů 
zaměřených na stavební úpravy (stanovena 
průměrná cena 1 mil. Kč) a pořízení vybavení 
(průměrná cena 0,28 mil. Kč). Cena za jednotku 
stavebních úpravy jsou stanoveny pod orientační 
cenou stanovenou ŘO. Naše cena za jednotku 
vychází ze sesbíraných projektových záměrů, 
které jsou často zaměřeny na modernizaci pouze 
jedné či dvou učeben v jednom zařízení,  tedy 
proto stanovená cena na předmět pořízení 
(modernizace učebny) je ve výši 1 mil. Kč. JCI se 
poté rovná: (5 proj. * 1 mil.+ 5 proj. * 0,28 mil.) 
/10 = 0,64 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i 
stanovenou alokaci na toto opatření (6,45 mil. 
Kč). 
Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je 
plánována výzva na rok 2017 ve výši 50 % alokace 
daného opatření, tedy očekáváme úspěšné 
dokončení 4 projektů v opatření Školství před 31. 
12. 2018, proto milník dosahuje hodnoty 4 a to i 
vzhledem k připravenosti projektů k jejich 
realizaci. 
Cílová hodnota upravena dle požadavků SP č. 68 
(bezbariérovost) na danou aktivitu a dle 
relevantních záměrů v území MAS (dle MAP a 
průměrné výše 1,9 mil. Kč na záměr, které však 
nereflektují bezbariérovost cca 1 mil Kč.). 
Upraven i milník s ohledem na termín vypsání 
prvních výzev MAS a přijaté projekty ze dvou 
výzev MAS č. 3 a 8, které reflektují větší finanční 
náročnost projektů. V území nejsou bezbariérové 
školy, tak aby mohli být podpořeny 
předpokládané projekty na i vybavení učeben. 
Změna výše indikátoru z 10 na 3. 
Nová průměrná cena za jednotku indikátoru je 
2,838 mil. Kč CZV. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě 
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5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení 

Osoby výstup 0 1. 1. 2014 75 31.12.2023 x 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu území s ohledem na absorpční 
kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn 
indikátor 5 00 00. Rozpad dle jednotlivých typů 
zařízení - 8x ZŠ = 80 osob, 2x SŠ = 20 osob. 
Cílová hodnota reflektuje pokles u indikátoru 
počtu podpořených vzdělávacích zařízení. 
Předpoklad dle zájmu v území a realizovaného 
projektu je 25 dětí na jednu učebnu. 
Změna indikátoru ze 100 na 75. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

I.1 Zlepšit občanskou 
vybavenost v obcích 

Lanškrounska 
poskytující kromě 
základních služeb 

rozmanité možnosti v 
oblasti sportu a 

kulturyII.3 Poskytovat 
kvalitní a dostupné 

formální, neformální i 
zájmové vzdělávání 

reflektující specifické 
potřeby regionu. IV.1 

Podpořit stávající 
spolkovou činnost a 

umožnit vznik nových 
spolků s cílem rozšíření 

možností aktivního 
života v obcích 
Lanškrounska 

IROP 6 Rozvoj 
neformálního, 
zájmového a 
celoživotního 

vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                                             

IROP 4 9D 4.1 

5 00 30 

Podíl osob 
předčasně 
opouštějících 
vzdělávací systém   

% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 

5 00 00 
Počet podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

zařízení výstup 0 1. 1. 2014 2 31.12.2023 1 

Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 
2018 byla stanovena na základě průzkumu území 
s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou 
částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě 
cen již realizovaných projektů a projektových 
záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých 
zařízení je: 6x zařízení pro celoživotní vzdělávání, 
2x zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání. 
Podpořeny budou projekty jak na vybavení, tak 
na stavební úpravy.  Rozpad na zaměření 
jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán 
takto: 4* pořízení vybavení (předpoklad 3 zařízení 
pro celoživotní vzdělávání a 1 zařízení pro 
zájmové a neformální vzdělávání), 4* stavební 
úpravy (předpoklad 3 zařízení pro celoživotní 
vzdělávání a 1 zařízení pro zájmové a neformální 
vzdělávání). U projektů zaměřených na stavební 
úpravy (stanovena průměrná cena 1 mil. Kč) a 
pořízení vybavení (průměrná cena 0,28 mil. Kč). 
Cena za jednotku stavebních úpravy jsou 
stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. 
Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných 
projektových záměrů, které jsou často zaměřeny 
na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v 
jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na 
předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 
1 mil. Kč. JCI se poté rovná: (4 proj. * 1 mil.+ 4 
proj. * 0,28 mil.) /8 = 0,64 mil. Kč, tato částka 
poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto 
opatření (5,16 mil. Kč). 
Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je 
plánována výzva na rok 2017 ve výši 40 % alokace 
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daného opatření, tedy očekáváme úspěšné 
dokončení 3 projektů v opatření Školství před 31. 
12. 2018, proto milník dosahuje hodnoty 3 a to i 
vzhledem k připravenosti projektů k jejich 
realizaci. 
Zde pokles hodnoty spojen především s poklesem 
alokace na toto opatření z 5,16 mil. Kč CZV na 
1,352 mil. Kč CZV. 
Cílová hodnota upravena dle požadavků SP č. 68 
(bezbariérovost) na danou aktivitu a dle 
relevantních záměrů v území MAS (dle MAP a 
průměrné výše 1,3 mil. Kč na záměr, které však 
nereflektují bezbariérovost cca 1 mil Kč.). 
Upraven i milník s ohledem na termín vypsání 
prvních výzev MAS a přijaté projekty ze dvou 
výzev MAS, které reflektují větší finanční 
náročnost projektů. V území nejsou časté 
bezbariérové prostory, tak aby mohli být 
podpořeny předpokládané projekty na i vybavení 
učeben. 
Změna výše indikátoru z 8 na 2. 
Nová průměrná cena za jednotku indikátoru je 
cca 676 337 Kč CZV. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě 

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení 

osoby výstup 0 1. 1. 2014 30 31.12.2023 x 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě průzkumu území s ohledem na absorpční 
kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn 
indikátor 5 00 00. Rozpad dle jednotlivých typů 
zařízení – 6x zařízení pro celoživotní vzdělávání = 
60 osob, 2x zařízení pro neformální a zájmové 
vzdělávání = 20 osob. 
Cílová hodnota reflektuje pokles u indikátoru 
počtu podpořených vzdělávacích zařízení. 
Předpoklad dle zájmu v území a realizovaného 
projektu je 15 dětí na jednu učebnu. 
Změna výše indikátoru z 80 na 30. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

 

 


