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 Indikátory pro programový rámec OPZ 

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 Progra

m 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investi
ční 

priorita
/ 

Prioritn
í oblast 

Specifický cíl 
OP/ operace 

PRV 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12. 
2018 

II. 1 Poskytovat dostupné 
a kvalitní sociální služby 
(ambulantní, terénní i 
pobytové) pro všechny 

dotčené skupiny obyvatel 
III. 2 Pomocí vhodných 

opatření umožnit 
znevýhodněným 

skupinám obyvatel 
začlenění na trh práce 

OPZ 1 Podpora 
sociálního začleňovaní 

osob ohrožených 
sociálním vyloučením 

OPZ 2 2.3 2.3.1  6 00 00  
Celkový počet 

účastníků  
Účastníci Výstup 0  

31. 12. 
2013 

27 
31. 12. 
2023 

X 

 
Indikátor reflektuje alokaci určenou na opatření OPZ1 a 

to ve výši 26,3 % z celkové alokace OPZ a výši 
indikátoru 6 70 01. Jedná se o celkový počet účastníků, 

kteří naplnili podporu v minimální výši 40 h a jsou 
identifikovatelní, lze tedy předpokládat, z celkové 
možné výše kapacity bude takto podpořených 52 
klientů, tedy klientů naplňující pravidla daného 

indikátoru.  
Způsob stanovení: Pokud lze podpořit max. 2,5 úvazku 

z dané alokace a při stanovené kapacitě 15, je poté 
možné při délce projektů 3 roky podpořit očekávat 52 

podpořených osob. Předpoklad je na 1 úvazek 7 klientů 
na rok, tedy 2,5 úvazku * 7 klientů * 3 roky = 52 

„Každá podpořená osoba se v rámci projektu 
započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik 

podpor obdržela“. Hodnota indikátoru je v souladu s 6 
70 10 a 6 70 01. 

Hodnota indikátoru byla upravena na základě hodnot 
stanovených ve schválené žádosti o podporu 

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008043 - Podpora a 
pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s 

autismem na Lanškrounsku), která čerpá 100% alokaci 
opatření.  

Změna výše indikátoru z 52 na 27. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě.  
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6 70 01 
Kapacita podpořených 

služeb  
Místa Výstup 0 

31. 12. 
2013 

3  
31. 12. 
2023 

x 

 
Hodnota indikátoru je stanovena na základě 

kvalifikovaného odhadu kapacity území a sběru 
možných projektových záměrů. Dle celkové indikované 
alokace a 26,3% podílu na toto opatření byla stanoven 
indikátor na kapacitu podpořených služeb na celkem 3 

místa.  
Způsob výpočtu: Zde je možné dohledat mediány platů 

a mezd v systému ISPV (MPSV) kód činnosti je 2635. 
Tedy průměr mediánu platu a mzdy je poté 24 644, 

tedy superhrubá 33 023 Kč s předpokladem podpory 
na 3 roky u max. 2,5 úvazku = cca 3 mil Kč. Náklady na 
1 úvazek poté činní průměrně cca 396 tis. Kč na 1 rok. 
V případě kratších projektů či menší výše úvazku, lze 
zbylé finance čerpaní na vybavení či další pomůcky. 
Cílová hodnota je tedy cca 3 a zohledňuje max. výši 
podpory 2,5 úvazku v rámci realizace opatření. Na 
základě této hodnoty lze na 1 úvazek na jednom 

projektu v rámci aktivit tohoto opatření předpokládat 
okamžikovou kapacitu 1.  

"Kapacita" je maximální počet osob, které může 
podpořená služba v danou chvíli obsloužit. "Služba" je 

poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v 
nepříznivé sociální či zdravotní situaci.  

6 70 10  
Využívání podpořených 

služeb 
Osoby Výsledek 0 

31. 12. 
2013 

11 
31. 12. 
2023 

x 

 
Indikátor reflektuje alokaci určenou na opatření OPZ1 a 

to ve výši 26,3 % z celkové alokace OPZ. Indikátor 
reflektuje využívání podpořených služeb, a to v rámci 
osob, kteří nenaplnili podporu v minimální výši 40 h a 

nejsou identifikovatelní. Lze předpokládat, že takto 
podpořených osob bagatelní podporou bude 20. Při 
stanovení výsledné hodnoty indikátoru 6 70 10 bylo 

vzato v úvahu, že část vybraných podporovaných 
aktivit, o které je v území zájem, může dosáhnout 

pouze bagatelního charakteru.  
„Každá podpořená osoba se v rámci projektu 

započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor 
obdržela“. 

Hodnota indikátoru byla upravena na základě hodnot 
stanovených ve schválené žádosti o podporu 

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008043 - Podpora a 
pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s 

autismem na Lanškrounsku), která čerpá 100% alokaci 
opatření.  

Změna výše indikátoru z 20 na 11. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 
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6 73 10 

Bývalí účastníci 
projektu, u nichž 

intervence formou 
sociální práce splnila 

svůj účel  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

x 

 
Hodnota stanovena na základě průzkumu území s 

ohledem na absorpční kapacitu a výši indikátoru 60000 
a propisujícího se podřízeného indikátoru 67315. Tedy 

předpokládá se větší intervence v rámci širšího 
indikátoru sociální práce. 

„Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o 
poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho 

kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě.„ 
Hodnota indikátoru byla upravena na základě hodnot 

stanovených ve schválené žádosti o podporu 
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008043 - Podpora a 

pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s 
autismem na Lanškrounsku), která čerpá 100% alokaci 

opatření.  
Změna výše indikátoru z 12 na 0. 

Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

6 73 15 

Bývalí účastníci 
projektů v sociální 

oblasti, u nichž služba 
naplnila svůj účel  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

2 
31. 12. 
2023 

x 

 
Hodnota stanovena na základě průzkumu území s 
ohledem na absorpční kapacitu, indikátor 60000 a 

podřízenosti tohoto indikátor pod 6 73 10. Hodnota 
reflektuje podporu projektů v rámci sociální oblasti. 

„Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o 
poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho 

kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě.„ 
Hodnota indikátoru byla upravena na základě hodnot 

stanovených ve schválené žádosti o podporu 
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008043 - Podpora a 

pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s 
autismem na Lanškrounsku), která čerpá 100% alokaci 

opatření.  
Změna výše indikátoru ze 4 na 2. 

Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě.  

III. 1 Podpořit stávající 
malé a střední podniky a 
umožnit vznik nových za 

účelem diverzifikace 
drobného a středního 
podnikání v regionu 

III. 2 Pomocí vhodných 
opatření umožnit 
znevýhodněným 

skupinám obyvatel 
začlenění na trh práce 

OPZ 2 Sociální 
podnikání 

OPZ  2  2.3  2.3.1  6 00 00  
Celkový počet 

účastníků 
Účastníci Výstup 0  

31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

x 

 
 

Indikátor reflektuje alokaci určenou na opatření OPZ1 a 
to ve výši 9,05 % z celkové alokace OPZ. 

Způsob stanovení: Z tohoto opatření lze podpořit max. 
výši 1 úvazku a to v rámci 2 podpořených osob ve výši 

0,5 úvazku. Zde je možné dohledat mediány platů a 
mezd v systému ISPV (MPSV) kód činnosti je 2635. 
Tedy průměr mediánu platu a mzdy je poté 24 644, 

tedy superhrubá cca 33 023 Kč s předpokladem 
podpory na 2 roky v max. součtu výše 1,0 úvazku = cca 

0,8 mil Kč. Zbylá část (0,25 mil. Kč) je využitelné na 
podporu dalších činností v rámci aktivit tohoto 

opatření.  „Každá podpořená osoba se v rámci projektu 
započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor 

obdržela“. 
Hodnota je nulová z důvodu zrušení celého opatření v 

dokumentu SCLLD a přesunu finanční alokace na 
opatření OPZ 3. 

Změna výše indikátoru ze 2 na 0. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 
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1 02 13 
Počet sociálních 

podniků vzniklých díky 
podpoře 

Organizace Výstup 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

X 

 
Na toto opatření bylo přiděleno dle průzkumu území a 

absorpční kapacitě cca 9,05 % indikované alokace. 
Hodnota byla stanovena jako optimální v návaznosti na 

přidělený objem finančních prostředků a množství 
vytvořených pracovních míst (2 o výši 0,5 úvazku) a 

dalších podporovaných aktivit. 
Hodnota je nulová z důvodu zrušení celého opatření v 

dokumentu SCLLD a přesunu finanční alokace na 
opatření OPZ 3. 

Změna výše indikátoru z 1 na 0. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

1 02 11 

Počet sociálních 
podniků vzniklých díky 

podpoře, které fungují i 
po ukončení podpory 

Organizace Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

X 

Indikátor navazuje na indikátor č. 1 02 13, tedy díky 
využití 9,05% indikované alokované částce je cílem 

udržet 1 fungující nově vzniklý sociální podnik. 
Hodnota je nulová z důvodu zrušení celého opatření v 

dokumentu SCLLD a přesunu finanční alokace na 
opatření OPZ 3. 

Změna výše indikátoru z 1 na 0. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení 
své účasti  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

x 

 
Průzkum území s ohledem na absorpční kapacitu 

a výši indikátoru 60000 
Způsob výpočtu: 

Hodnota indikátoru vychází z počtu 
účastníku v indikátoru 60000. 

„Účastník je v indikátoru započítán 
pouze jednou bez ohledu na počet 
získaných kvalifikací. „Po ukončení 
své účasti“ znamená do doby čtyř 
týdnů od data ukončení účasti na 

projektu.„ 
Hodnota je nulová z důvodu zrušení celého opatření v 

dokumentu SCLLD a přesunu finanční alokace na 
opatření OPZ 3. 

Změna výše indikátoru ze 2 na 0. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní 

po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

x 

Průzkum území s ohledem na 
absorpční kapacitu a výši indikátoru 

60000 
Způsob výpočtu: 

Hodnota indikátoru vychází z počtu 
účastníku v indikátoru 60000 a je 

provázána s hodnotami indikátoru 
62600,62800. 

„Postavení na trhu práce je 
zjišťováno po ukončení účasti na 

projektu. (Případně k nejbližším datu, 
ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné 

informace).„ 
Hodnota je nulová z důvodu zrušení celého opatření v 

dokumentu SCLLD a přesunu finanční alokace na 
opatření OPZ 3. 

Změna výše indikátoru z 1 na 0. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 
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6 28 00 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 

ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, 

jsou v procesu 
vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnání, a to i OSVČ 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

x 

 
Průzkum území s ohledem na 

absorpční kapacitu a výši indikátoru 
60000 

Způsob výpočtu: 
Hodnota indikátoru vychází z počtu 

účastníku v indikátoru 60000 a je 
provázána s hodnotami indikátoru 

62600, 62700. 
Hodnota je nulová z důvodu zrušení celého opatření v 

dokumentu SCLLD a přesunu finanční alokace na 
opatření OPZ 3. 

Změna výše indikátoru z 1 na 0. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

III. 2 Pomocí vhodných 
opatření umožnit 
znevýhodněným 

skupinám obyvatel 
začlenění na trh práce 

OPZ 3 Prorodinná 
opatření 

OPZ  2  2.3  2.3.1  

6 00 00  
Celkový počet 

účastníků 
Účastníci Výstup 0  

31. 12. 
2013 

470 
31. 12. 
2023 

x 

Indikátor byl nastaven na základě projektových záměrů 
a kapacity  území. Hlavními cílovými skupinami jsou 

osoby pečující o malé děti a osoby navracející se na trh 
práce po mateřské/rodičovské dovolené. Způsob 
výpočtu: Předpoklad dle výpočtu podpory je 84 

podpořených osob (u příměstských táborů, a u zařízení 
péče o děti). Hodnota indikátoru je nastavena také dle 

přidělené finanční částce tomuto opatření, jež 
odpovídá 54,3 % (6,3 mil Kč) z celkové alokace na OPZ. 

Dále je vycházeno z indikátoru 5 00 01, ve kterém je 
stanovena okamžiková kapacita podpořených aktivit a 
výpočet maximální možné která činní 135 dětí/žáků. 
Z hodnoty 135 připadá 90 dětí a žáku na příměstské 
tábory a 45 na dětské skupiny (zde v návaznosti na 

indikátor 5 01 10 s hodnotou 28, kde po vynásobení 1,6 
dětí na osobu se dostaneme na hodnotu 45), tedy 

z hodnoty 6 00 00 je předpokládáno podpořit 28 rodičů 
v dětských skupinách a 56 rodičů v příměstských 
táborech. Celková hodnota 6 00 00 byla ponížena 

koeficientem 1,6 dětí na rodiče, neb účastníky v tomto 
koeficientu jsou právě rodiče dětí a dále také může 

docházet k obměně dětí. Tedy byla stanovena hodnota 
84 celkových účastníků. „Každá podpořená osoba se 
v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu 

na to, kolik podpor obdržela.“ 
Hodnota byla upravena na základě chválených žádostí 

o podporu, přijatých v rámci opatření. Jedná se o 
projekty realizující Příměstské tábory, kdy je pokryta 

značná část území a z tohoto důvodu je hodnota 
indikátoru vysoká. 

Změna výše indikátoru z 84 na 470. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

5 00 01 

Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 

zařízení  

Osoby Výstup  0 
31. 12. 
2013 

130 
31. 12. 
2023 

X 

Hodnota vychází z odborného průzkumu území a 
projektových záměrů a přidělené alokaci na toto 

opatření 54,3 % z celé alokace OPZ. 
Způsob výpočtu: 

Výsledná okamžitá kapacita proto byla stanovena na 45 
podpořených osob (děti/žáci/studenti). Tato hodnota 
odpovídá předpokladu podpořit 3 projekty v oblasti 

zařízení pro děti s celkovou okamžikovou kapacitou 15, 
tedy 1 zařízení o okamžikové kapacitě 5 a 3 projektů 
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pro příměstské tábory o celkové okamžikové kapacitě 
30 dětí, tedy s okamžikovou kapacitou 1 příměstského 
tábora 10. Výsledná hodnota osob těchto projektů po 
dobu 3 let je poté cca 135 dětí/žáků. Celková hodnota 

alokace na OPZ 3 je rozdělaná na podporu dětských 
skupin ve výši 4,3 mil Kč. (z celkem 6,3 mil Kč.) a na 

příměstské tábory je alokováno cca 2 mil. (z celkem 6,3 
mil Kč.), což se odvíjí od financování dané aktivity a 

jejich kapacit. Vyhází se tedy z hodnoty cca 7900 Kč na 
1 kapacitu dětské skupiny a cca 1900 Kč na 1 kapacitu 

příměstského tábora.  
Způsob výpočtu poté je 7900*kap.5*12 měs. 

*3roky*3proj. =cca 4,3 mil. (zde poté koresponduje i 
s výší platu dle ISPV 38 ti. Kč super hrubé mzdy pro 

pracovníka v dětské skupině). Obdobně i u 
příměstských táborů, tedy 1800*kp.10*12měs. 

*3roky*3proj. = cca 2 mil Kč.  
 „Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná 

nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což 
představuje nové nebo renovované budovy nebo nové 

vybavení, dodávané projektem.  
„Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti.„ 

Hodnota byla upravena na základě chválených žádostí 
o podporu, přijatých v rámci opatření. Jedná se o 

projekty realizující Příměstské tábory, jejichž počet je 
oproti předpokladům vyšší. 

Změna výše indikátoru ze 45 na 130. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě.  

5 01 00 
Počet podpořených 
zařízení péče o děti 
předškolního věku  

Zařízení Výstup 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

X 

Indikátor byl nastaven na základě projektových záměrů 
a kapacity  území.  Na opatření OPZ 3 bylo přiděleno 

cca 54,3 % indikované 
alokace, z této částky je v plánu podpořit tři projekty 

s aktivitou zařízení pro děti předškolního věku. 
S ohledem na stanovené hodnoty v indikátorech 5 00 

01 a 6 00 00 je tato hodnota nastavena na 3 podpořená 
zařízení pro děti předškolního věku.  

Hodnota indikátoru byla upravena na základě 
chybějícího projektového záměru na realizaci Dětské 

skupiny v území. 
Změna výše indikátoru ze 3 na 0. 

Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 
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5 01 10 

Počet osob 
využívajících zařízení 

péče o dítě 
předškolního věku 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

0 
31. 12. 
2023 

x 

 
Indikátor byl nastaven na základě projektových záměrů 

a kapacity  území.  Na opatření OPZ 3 bylo přiděleno 
cca 54,3 % indikované 

alokace, z této částky je v plánu podpořit tři projekty 
s aktivitou zařízení pro děti předškolního věku. Tyto 

podpořená zařízení mají mít každé okamžikovou 
kapacitu (dle indikátoru 5 00 01) 5, tedy celková 
okamžiková kapacita u tří projektů je 15. Celkem 

během projektů lze očekávat podpořených 45 dětí, kde 
s ohledem na koeficient 1,6 dítěte na rodiče a výměně 

dětí lze odhadnou hodnotu indikátoru na 28 osob 
(rodičů). Indikátor poté je v souladu s indikátorem 6 00 

00 a 5 01 00. 
Hodnota indikátoru byla upravena na základě 

chybějícího projektového záměru na realizaci Dětské 
skupiny v území. 

Změna výše indikátoru z 28 na 0. 
Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

5 01 20 

Počet osob 
využívajících zařízení 

péče o děti ve věku do 
3 let  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

0 
321. 12. 

2023  
X 

 
Indikátor byl nastaven na základě projektových záměrů 

a kapacity  území a hodnotě indikátoru 5 01 10. 
Hodnota indikátoru je podřízena a propisuje se do 

hodnoty indikátoru nadřízeného 5 01 10. 
Způsob výpočtu: Je předpoklad, že v každém ze tří 

zařízení s celkovou kapacitou 28 podpořených osob (28 
* 1,6 dítěte na osobu = cca 45 dětí) bude až 50 % dětí 

ve věku do 3 let, tedy 22 dětí. Indikátor reflektuje 
ovšem rodiče dětí a tedy předpoklad 1,6 dítěte na 
osobu a poté je tedy hodnota indikátoru 14 osob 

(rodičů). Jedná se tedy o 50 % podíl osob vůči 
indikátoru 5 01 10.  

Hodnota indikátoru byla upravena na základě 
chybějícího projektového záměru na realizaci Dětské 

skupiny v území. 
Změna výše indikátoru ze 14 na 0. 

Schváleno dne 26. 9. 2018 na Valné hromadě. 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení 
své účasti  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

8 
31. 12. 
2023 

x 

Průzkum území s ohledem na absorpční kapacitu 
a výši indikátoru 60000 

Způsob výpočtu: 
Hodnota indikátoru vychází z počtu 

účastníku v indikátoru 60000. 
„Účastník je v indikátoru započítán 
pouze jednou bez ohledu na počet 
získaných kvalifikací. „Po ukončení 
své účasti“ znamená do doby čtyř 
týdnů od data ukončení účasti na 

projektu. Účastníci intervence ESF, kteří získali 
potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. 
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů 

od data ukončení účasti na projektu. Účastník je v 
indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na počet 

získaných kvalifikací.“ 
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6 27 00 
Účastníci zaměstnaní 

po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

4 
31. 12. 
2023 

x 

Průzkum území s ohledem na 
absorpční kapacitu a výši indikátoru 

60000 
Způsob výpočtu: 

Hodnota indikátoru vychází z počtu 
účastníku v indikátoru 60000 a je 

provázána s hodnotami indikátoru 
62600,62800. 

„Postavení na trhu práce je 
zjišťováno po ukončení účasti na 

projektu. (Případně k nejbližším datu, 
ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné 

informace). Původně nezaměstnaní nebo neaktivní 
účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení účasti 

v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení své 
účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení 

účasti na projektu.“ 

6 28 00 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 

ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, 

jsou v procesu 
vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnání, a to i OSVČ  

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

4 
31. 12. 
2023 

x 

Průzkum území s ohledem na 
absorpční kapacitu a výši indikátoru 

60000 
Způsob výpočtu: 

Hodnota indikátoru vychází z počtu 
účastníku v indikátoru 60000 a je 

provázána s hodnotami indikátoru 
62600, 62700. 

II.1 Poskytovat dostupné 

a kvalitní sociální služby 

(ambulantní, terénní i 

pobytové) pro všechny 

dotčené skupiny obyvatel 

IV.1 Podpora činnosti 

neziskových organizací 

 

OPZ 4 Komunitní 
sociální práce a 

komunitní centra 

OPZ  2  2.3  

2.3.1  

5 51 02 
Počet podpořených 
komunitních center  

Zařízení Výstup 0 
31. 12. 
2013 

1 
31. 12. 
2023 

x 

Výše indikátoru byla nastavena s ohledem na 
průzkumu záměrů v území i s ohledem na projekty 

v rámci IROP na investiční záměry komunitních center a 
také na stanovenou výši přidělených finančních 

prostředků daného opatření.  
Způsob výpočtu: Výše indikované alokace na toto 

opatření je 10,35 % z celkové alokace na OPZ. 
Předpokládá se podpoření 1 komunitního centra, a to 

s ohledem na max. výši možné podpory 1 celého 
úvazku v oblasti komunitního centra. Zde je možné 

dohledat mediány platů a mezd v systému ISPV (MPSV) 
kód činnosti je 2635. Tedy průměr mediánu platu a 

mzdy je poté 24 644, tedy superhrubá 33 023 Kč 
s předpokladem podpory 3 roky = cca 1,1 mil Kč. Při 

případném dvouletém projektu (0,8 mil. Kč), je možné 
zbylou část alokace (0,4 mil. Kč) na toto využít na další 

podporované činnosti 
v rámci komunitního centra.  

   6 00 00 
Celkový počet 

účastníků 
Osoby Výstup 0 

31. 12. 
2013 

30   
31. 12. 
2023 

x 

 
Indikátor reflektuje alokaci určenou na opatření OPZ1, 
a to ve výši 10,35 % z celkové alokace OPZ. Indikátor 

reflektuje celkový počet účastníků, kteří naplnili 
podporu v minimální výši 40 h a jsou identifikovatelní, 
lze tedy předpokládat, z 6 70 01 Kapacity podpořených 

osob (5), že takto podpořených bude celkem 30 
klientů, a to i vzhledem k typu komunitní sociální 
práce, tedy že někteří účastníci budou vykazování 

v rámci indikátoru 6 70 10. Hodnota nastavena tak, aby 
komunitní práce s ohledem na výši podpořeného 
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Pozn.:  

Procentuální odůvodnění přidělené částky jsou vypočítány dle finančního harmonogramu s přičtením 1,2 mil. Kč na OPZ 4 komunitní centra a komunitní 

sociální práce = 11,6 mil Kč (CZV) – max. je 12,09 mil Kč 

úvazku (1), délce projektu 3 roky a její skupinovou práci 
byla výsledně levnější nežli individuálnější sociální 

práce v OPZ 1.   
„Každá podpořená osoba se v rámci projektu 

započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor 
obdržela“.  

    6 70 01 
Kapacita podpořených 

služeb  
Místa Výstup 0 

31. 12. 
2013 

5 
31. 12. 
2023 

x 

Cílová hodnota byla stanovena na základě 
kvalifikovaného odhadu možné realizace a stanovené 

výše alokace na toto opatření, tedy 10,35 % z celé 
alokace na OPZ. Cílová hodnota zohledňuje indikátor 5 
51 02 a 6 00 00, který udává výši podpory 1,0 úvazku 

v rámci 1 komunitního centra/komunitní sociální práce. 
Na základě této hodnoty lze na 1 úvazek na jednom 

projektu předpokládat okamžikovou kapacitu 5. 
"Kapacita" je maximální počet osob, které může 

podpořená služba v danou chvíli obsloužit. "Služba" je 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v 

nepříznivé sociální či zdravotní 
situaci. 

    6 70 10 
Využívání podpořených 

služeb  
Osoby Výsledek 0 

31. 12. 
2013 

15 
31. 12. 
2023 

x 

Cílová hodnota byla stanovena na základě konzultací 
s potencionálními žadateli a s přihlédnutím k přidělené 

indikované alokaci na dané opatření ve výši 10,35 % 
z celé alokace OPZ. Cílová hodnota reflektuje počet 
účastníků s bagatelní podporou (tedy pod 40 h) či 

anonymní klienty, na které je komunitní sociální práce 
primárně zaměřená. Bylo vzato v úvahu, že část 

vybraných podporovaných aktivit, o které je v území 
zájem, je bagatelního charakteru. Jedná se tedy o 

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. 

Využívání musí být doložitelné klientem. 

      6 73 10 

Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 

intervence formou 
sociální práce splnila 

svůj účel 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

7 
31. 12. 
2023 

x 

Stanovení indikátoru se opírá o identifikaci 
podpořených osob, vzhledem k principům komunitní 
práce a odůvodnění výše indikátoru 6 00 00, je tato 

hodnota stanovena na cílovou hodnotu 7.   
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Celkový počet osob v indikátoru 6 00 00 = 153, pokud vydělíme celou alokací 11,6 mil Kč. Dostaneme hodnotu 75,6 tis. Kč na 1 účastníka v rámci všech 

opatření OPZ. Tato hodnota se tedy pohybuje u hodnoty doporučené ŘO z Informací č. 3 dle minulého operačního programu s 81 tis. Kč na 1 podpořeného 

účastníka. Hodnota je nižší i s ohledem na plánové aktivity u OPZ 3 (příměstské tábory), které si vyžádají poměrně nižší částku na účastníka. 

Po změně indikátorů se nově celkový součet indikátoru 6 00 00 = 527. Nyní pokud vydělíme celkovou alokaci, která je neměnná (11,6 mil. Kč CZV) 

dostaneme poté hodnotu cca 22 tis. Kč na jednoho účastníka v rámci všech opatřeních OPZ. Tato hodnota je výrazně nižší nežli doporučená hodnota dle ŘO 

OPZ z minulého období z důvodu realizace více příměstských táborů a jejich kapacitě.  

 

 

 

 

  


