
 

DODATEK č. 1 

 

k 

Příloze č. 1  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014 - 2020 

 

Na základě rozhodnutí Valné hromady MAS Boleslavsko ze dne 15.2.2018 došlo k úpravě komentáře u Indikátorů Programového rámce IROP – 
Opatření O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby. 
 
 
Přehled provedených změn  
 

 
 
 
 

Kapitola  Předmět aktualizace  Strana Účinnost 
(den/měsíc/rok)  

Tabulka g) Indikátory podle jednotlivých 
specifických cílů a opatření  
Opatření O 3 – Dostupné a kvalitní 
sociální služby – doplnění textu 
komentáře:   
Indikátor 55401, 55402, 67510 – doplnění 
komentáře – z toho 1 komunitního centra 
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MAS Boleslavsko                                  příloha č. 1 

 

Tabulka g)  Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření  
 

SCLLD Pozn.: Tabulka se zpracovává souhrnně za celé období.  
 

 Specifický 
cíl SCLLD  

 
Opatře
ní 
SCLLD  

 IDENTIFIKACE 
programu  

  Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, jakým  
způsobem  

byly hodnoty 
stanoveny  Program  

Prioritní 
osa OP/  

Priorita 
Unie  

Investiční 
priorita 

OP/  

Prioritní 
oblast  

Specifický 
cíl OP/  

operace  
PRV   

Kód 
NČI2014+  Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ 
indikátoru  
(výstup/ 
výsledek)  

Výchozí 
hodnota  

Datum 
výchozí 
hodnoty  

Cílová 
hodnot

a  

Datum 
cílové 

hodnoty  

Milník  
31. 12. 2018  

 (je-li ŘO  
vyžadován)  

SC 1.1  O 1 IROP 4 9d  4.1 

7 63 10 
Podíl cyklistiky na 

přepravních výkonech % výsledek 7 2011 10 2023  Hodnota byla 
převzata z OP 

7 51 20 

Podíl veřejné osobní 
dopravy na celkových 

výkonech v osobní 
dopravě 

% výsledek 30 2011 35 2023  
Hodnota byla 
převzata  z OP 

7 61 00 
Délka nově 

vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

km výstup 0 2014 2 2023  

Průměrnou cenu 
stanovila MAS na 
základě porovnání cen 
v realizovaných 
obdobných projektech. 
Průměrná cena činí 5,5 
mil. Kč/km nové 
cyklostezky a 400 tis. 
Kč/km nové cyklotrasy. 
S ohledem na 
průměrnou cenu a 
absorpční kapacitu byla 
cílová hodnota 
stanovena na 2 km. 



 

7 50 01 
Počet realizací 

vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

realizace výstup 0 2014 3 2023  

Cílová hodnota 3 
realizace byla 
stanovena na základě 
potřeb v území a výše 
alokované částky. 
Předpokládá se 
realizace 2 chodníků 
v celkové délce cca 670 
m podél komunikací I. a 
III.. tř. (cca 4 tis. Kč/ bm 
chodníku) a 1 přechodu 
přes komunikaci I. tř. 
(cca 750 tis. Kč) 

 O 3 

   
 

4.1 

5 54 01 
Počet podpořených 
zázemí pro služby a 

sociální práci 
zázemí výstup 0 2014 2 2023  

Hodnoty indikátoru byly 
stanoveny na základě 
absorpční kapacity 
území a alokované 
částky. Předpokládá se 
podpora 2 zázemí (z 
toho 1 komunitního 
centra), zohledněny 
byly orient. doporučené 
částky z IROP 500 tis. Kč 
na 1 zázemí. 

5 54 02 
Počet poskytovaných 

druhů sociálních 
služeb 

služby výstup 0 2014 2 2023  

Na základě údajů 
zjištěných při tvorbě 
strategie a 
z komunitního plánu 
měst na území MAS se 
předpokládá 
poskytování 2 služeb 
v podpořených 
projektech (z toho 1 
komunitního centra). 

6 75 10 
Kapacita služeb a 

sociální práce klienti výsledek 0 2014 10 2023  

Hodnota  indikátoru 
vychází z předpokladu 
poskytování 2 druhů 
sociálních služeb, každé 
s max. kapacitou 5 
klientů (z toho 1 
komunitního centra). 

OPZ 2 3 2.3.1 6 70 01 
Kapacita podpořených 

služeb místa výstup 0 2014 31 2023  

S potenciálními žadateli 
byla diskutována 
potřeba i připravenost 
žadatelů a předpokládá 
se podpora služeb o 
celkové okamžité 
kapacitě 30 klientů 
(jedná se o klienty 
komunitního centra) a 



 

dále se předpokládá 
podpora jednoho 
zaměstnance – 
poskytovatele 
sociálního poradenství. 

6 00 00 
Celkový počet 

účastníků účastníci výstup 0 2014 61 2023  

Hodnota odpovídá 
odhadu využití 
komunitního centra po 
dobu trvání projektu 
účastníky s vyšší než 
bagatelní podporou   
(klienti komunitního 
centra – okamžitá 
kapacita 30 osob) a dále 
jeden zaměstnanec 
poskytující sociální 
poradenství. 

6 70 10 
Využívání 

podpořených služeb osoby výsledek 0 2014 211 2023  

Předpokládá se, že 
v době trvání projektu 
využije služby 
komunitního centra 100 
anonymních 
klientů + 60 klientů 
s vyšší než bagatelní 
podporou, dále je 
počítáno s 50 
anonymními klienty 
využívající sociální 
poradenství + 1 sociální 
pracovník 

5 51 02 Počet podpořených 
komunitních center zařízení výstup 0 2014 1 2023  

Předpokládá se 
vytvoření 1 
komunitního centra 

67 31 0 

Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 

intervence formou 
sociální práce naplnila 

svůj účel 

osoby výsledek 0 2014 211 2023  

Odhad účastníků, kteří  
jakoukoliv formou 
využili služeb 
komunitního centra 
nebo sociálního 
poradenství 

67 31 5 

Bývalí účastníci 
projektů v oblasti 

sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila 

svůj účel 

osoby výsledek 0 2014 61 2023  

Přepokládá se, že 
v době trvání projektu 
bude služeb 
komunitního centra 
využívat 60 osob s vyšší 
než bagatelní podporou 
a dále bude v době 
trvání projektu 
podpořen 1 



 

zaměstnanec poskytující 
sociální poradenství 

O 5 IROP 4 9d 4.1 

5 00 00 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení zařízení výstup 0 2014 3 2023 1 

Hodnota indikátoru byla 
stanovena na základě 
zjištěných potřeb 
v území a alokované 
částky. Celkem je na 
území MAS 10 MŠ a 5 
ZŠ. Předpokládá se 
realizace 1 x ZŠ, 1 x MŠ, 
1 x soukromý subjekt. 
Milník je stanoven 
s ohledem na 
připravenost projektů. 
 

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 

zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 2014 50 2023  

Kapacita 
podporovaných zařízení 
byla určena na základě 
připravovaných 
projektů následovně: 1 
x ZŠ – 20 žáků (dílny), 1 
x MŠ – 25 dětí, 1 x 
zařízení pro děti do 3 let 

– 5 dětí. 

5 00 20 
Podíl tříletých dětí 

umístěných 
v předškolním zařízení 

% výsledek 77,3 2013 90,5 2023  Hodnota byla 
převzata z OP 

5 00 30 
Podíl osob předčasně 

opouštějících 
vzdělávací systém 

% výsledek 5,4 2013 5,0 2023  Hodnota byla 
převzata z OP  

5 01 20 
Počet osob 

využívajících zařízení 
péče o děti do 3 let 

osoby výsledek 0 2014 5 2023  

Hodnota indikátoru byla 
určena na základě 
připravovaného 
projektu vybudování 
zařízení péče o děti do 3 
let s kapacitou 5 dětí. 

     5 01 10 

Počet osob 
využívajících zařízení 

péče o děti 
předškolního věku 

osoby výsledek 0 2014 20 2023  

Hodnota indikátoru byla 
určena na základě 
připravovaného 
projektu 1 žadatele 
s kapacitou 10 dětí 

O 7 OPZ  2 3 2.3.1 5 01 20 
Počet osob 

využívajících zařízení 
péče o děti do 3 let 

osoby výsledek 0 2014 10 2023  

Hodnota indikátoru byla 
určena na dobu trvání 
projektu vzhledem k 
připravovaného 
projektu vybudování 



 

zařízení péče o děti do 3 
let s kapacitou 5 dětí 

6 00 00 
Celkový počet 

účastníků osoby výstup 0 2014 40 2023  

S ohledem na kapacitu 
zařízení a dobu trvání 
projektu se odhaduje 40 
účastníků – 1 zařízení 
pro děti do 3 let, 1 
zařízení pro děti 
předškolního věku, 1 
zařízení pro děti 
mladšího škol.věku    

6 26 00 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci po 

ukončení své 
činnosti osoby výsledek 0 2014 1 2023  

Předpokládá se zvýšení 
kvalifikace pouze u 
jedné osoby, 
prorodinná opatření 
předpokládají spíše 
možnost návratu do 
pracovního procesu, 
který by nebyl možný 
bez zajištění péče o děti  

6 27 00 

Účastníci 
zaměstnaní po 

ukončení své účasti, 
včetně OSVČ osoby výsledek 0 2014 8 2023  

Vzhledem k plánované 
kapacitě podpořených 
zařízení a 
s předpokladem 
možnosti opakované 
péče o narozené děti je 
odhadováno 8 osob 
zaměstnaných po 
ukončení své účasti 

6 28 00 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 

ukončení své 
činnosti hledají 

zaměstnání, jsou 
v procesu 

vzdělávání/odborné 
přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnaní, a to i 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 2 2023  

Předpokládá se, že 
projektu se zúčastní 
osoby, které mají svou 
kvalifikaci nebo 
zaměstnání, ale 
z důvodu rodičovských 
povinností nemohou 
tuto činnost 
provozovat. Je 
odhadováno, že pouze 2 
osoby budou hledat 
zaměstnání nebo si 
rozšiřovat kvalifikaci. 

6 29 00 

Účastníci 
zaměstnaní 6 

měsíců po ukončení 
osoby Výsledek 0 2014 8 2023  

Vzhledem k době trvání 
projektu, kapacitě 
podpořených zařízení a 
reálné situaci mladých 
rodin, kde se dá 



 

své účasti, včetně 
OSVČ 

předpokládat 
opakované rodičovství, 
odhadujeme 8 osob 

6 32 00 

Znevýhodnění 
účastníci ve věku 

nad 54 let 
zaměstnaní 6 

měsíců po ukončení 
své účasti, včetně 

OSVČ 

osoby Výsledek 0 2014 1 2023  

Předpokládáme účast 
osob nad 54 let jen ve 
výjimečném případě, 
opatření je zacílené na 
rodiče – mladé lidi, 
přesto uvažujeme o 1 
osobě nad 54 let. 

5 00 01 

Kapacita 
podpořených 

zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 2014 25 2023  

Hodnota indikátoru byla 
určena na základě  
známých záměrů 
v území - 3 zařízení  
( z toho 2x kapacita 10 
osob, 1x kapacita 5 
osob) 

5 01 00 
Počet podpořených 
zařízení péče o děti 
předškolního věku 

zařízení výstup 0 2014 2 2023  

Hodnota indikátoru byla 
určena na základě 2 
známých záměrů 
v území   
 

 

SC 2.1 O 4 IROP 4 9d 4.1 

1 00 00  
Počet podniků 

pobírajících podporu podnik výstup 0 2014 1 2023 1 

Hodnota indikátoru byla 
stanovena na základě 
vlastního šetření na 
území MAS a výše 
alokované částky. 
Soukromý subjekt 
připravuje 1 projekt 
založení sociálního 
podniku. 

1 01 02 
Počet podniků 

pobírajících granty podnik výstup 0 2014 1 2023  Shodné s indikátorem  
1 00 00 

1 03 00 

Soukromé investice 
odpovídající veřejné 

podpoře podniků 
(granty) 

EUR výstup 0 2014 76 554 2023  

Hodnota je stanovena 
ve výši 5% z celkových 
způsobilých výdajů na 
projekt, a to 76 554,9 
EUR při kurzu 27,50 

Kč/EUR 

1 01 05 
Počet nových podniků, 

které dostávají 
podporu 

podniky výstup 0 2014 1 2023  Shodné s indikátorem  
1 00 00 



 

1 04 00 
Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných 
podnicích 

FTE výstup 0 2014 5 2023  

Hodnota indikátoru byla 
stanovena na základě 
doporučené orientační 
ceny IROP 400 tis. Kč/ 
1 FTE a s ohledem na 
předpokládanou výši 
investice. 

1 04 11 
Míra nezaměstnanosti 

osob s nejnižším 
vzděláním 

% výsledek 28,5 2012 22 2023  

Převzato  
z OP 

 
 

1 04 03 

Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných 

podnicích se 
zaměřením na 

znevýhodněné skupiny 

FTE výstup 0 2014 2 2023  

Hodnota indikátoru 
vyplývá z potřebnosti 
v území a z podmínek 
IROP. 

OPZ 2 3 2.3.1 

62600 
Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení 
své činnosti 

osoby výsledek 0 2014 2 2023  

Dle charakteru 
zamýšleného sociálního 
podniku a jeho 
kapacitě, 
s předpokladem 
potřeby kvalifikace 
v podniku a vzhledem 
k délce trvání projektu 
se odhadují 2 osoby.  

62700 
Účastníci zaměstnaní 

po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 3 2023  

Hodnota stanovena dle 
odhadu potenciálního 
žadatele a vzhledem 
k charakteru a velikosti 
připraveného sociálního 
podniku 

62800 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 

ukončení své činnosti 
hledají zaměstnání, 

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

zaměstnaní, a to i 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 1 2023  

Předpokládá se, že bude 
podpořena 1 
znevýhodněná osoba, 
která nesetrvá 
v zaměstnání  

62900 

Účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 2 2023  

Předpokládá se, že u 2 
osob se podaří zajistit 
jejich zájem o 
zaměstnání i po 
ukončení účasti 



 

v projektu, hodnota 
stanovena dle odhadu 
potenciálního žadatele 

63100 

Účastníci ve věku nad 
54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 1 2023  

Předpokládá se, že u 1 
osoby se podaří zajistit 
trvání zaměstnání i po 
ukončení účasti 
v projektu 

63200 

Znevýhodnění 
účastníci ve věku nad 
54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 1 2023  

Předpokládá se, že u 1 
znevýhodněné osoby se 
podaří zajistit trvání 
zaměstnání i po 
ukončení účasti 
v projektu 

6 00 00 
Celkový počet 

účastníků účastníci výstup 0 2014 5 2023  

Předpokládá se 
vytvoření 1 sociálního 
podniku – 
mikropodniku, který 
bude zaměstnávat 5 
osob. 

1 02 13 
Počet sociálních 

podniků vzniklých díky 
podpoře 

organizace výstup 0 2014 1 2023  

Hodnota byla nastavena 
na základě známého 
záměru v území 
(založení 1 sociálního 
podniku) a navrhované 
výše způsobilých výdajů 
na opatření. 

O 6 OPZ 2 3 2.3.1 

6 00 00 
Celkový počet 

účastníků účastníci výstup 0 2014 8 2023  

Hodnota byla nastavena 
na základě konzultací 
s potenciálními žadateli. 
Předpoklad: účast 8 
osob v projektu 
s ohledem na délku 
trvání projektu, 
předpokládá se, že 
projektu se zúčastní 
část rodičů využívajících 
podpořená zařízení na 
základě prorodinných 
opatření  

6 26 00 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení 
své účasti  

osoby výsledek 0 2014 1 2023  

Předpokládá se, že 
kvalifikaci získá 1 osoba, 
v projektech půjde 
zejména o podporu 
osob, které jsou 
znevýhodněni, byť mají 
kvalifikaci, nebo osoby, 



 

které vykonávají jen 
jednoduché práce bez 
potřeby kvalifikace  

6 27 00 
 

Účastníci zaměstnaní 
po ukončení své účasti, 

včetně OSVČ. 
 

osoby výsledek 0 2014 2 2023  

Projekty jsou zacílené 
na osoby těžko 
zaměstnatelné nebo 
znevýhodněné, 
předpokládáme, že po 
ukončení účasti budou 
nadále soustavně 
pracovat pouze 2 osoby 

6 28 00 
 

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 0 2014 2 2023  

Projekty jsou zacílené 
na osoby těžko 
zaměstnatelné nebo 
znevýhodněné, a proto 
lze předpokládat, že po 
ukončení účasti budou 
hledat zaměstnání 
pouze 2 osoby  

6 29 00 
 

Účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 3 2023  

Projekty jsou zacílené 
na osoby těžko 
zaměstnatelné nebo 
znevýhodněné, 
předpokládáme, že po 
ukončení účasti budou 
nadále pracovat 3 
osoby  

63100 

Účastníci ve věku nad 
54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 1 2023  

Projekty jsou zaměřeny 
na osoby těžko 
zaměstnatelné nebo 
znevýhodněné, 
předpokládáme, že po 
ukončení účasti bude 
nadále soustavně 
pracovat pouze 1 osoba 
nad 54 let  

63200 

Znevýhodnění 
účastníci ve věku nad 
54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledek 0 2014 1 2023  

Projekty jsou zaměřeny 
na osoby těžko 
zaměstnatelné nebo 
znevýhodněné, 
předpokládáme, že po 
ukončení účasti bude 
nadále dále pracovat 
pouze 1 znevýhodněná 
osoba nad 54 let  



 

F 2 PRV 6 6B 19.2.1 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců podniky výstup 0 2014 2 2023 1 Podnikatel. záměry 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených projektů 
(LEADER) 

FTE výsledek 0 2014 1 2023 0 Podnikatel. záměry 

SC 2.2 O 2 IROP 4 9d 4.1 

5 75 20 

Počet exponovaných 
území s nedostatečnou 

připraveností složek 
IZS 

území výsledek 108 2014 48 2023  
Hodnota byla 
převzata z OP 

5 75 01 

Počet nových a 
modernizovaných 
objektů sloužících 

složkám IZS 

objekty výstup 0 2014 1 2023 0 

Hodnota indikátoru byla 
určena s ohledem na 
potřeby v území, kde 
jsou 4 JPO III., a na výši 
alokované částky. 
Plánuje se modernizace 
1 objektu, zohledněna 
je i doporučená částka 3 
mil. Kč na 1 
rekonstrukci. 
Plánovanou úpravou je 
úprava vjezdu pro 
techniku a rekonstrukce 
zázemí pro členy JPO 
v souladu 
s dokumentem 
„Zajištění 
adekvátnosti…“ MAS 
stanovila cenu na 
základě vlastního 
průzkumu trhu. 
Vzhledem k tomu, že 
výzva se předpokládá až 
v roce 2018 z důvodu 
zpoždění při schvalování 
SCLLD, milník k 31. 12. 
2018 je stanoven 0. 

5 70 01 
Počet nové techniky a 
věcných prostředků 

složek IZS 
sety výstup 0 2014 1 2023 0 

 
Zjištěné pořizovací ceny 
potřebných věcných 
prostředků se pohybují 
od 30.000 Kč 
(termokamery) do 
300.000 Kč 
(elektrocentrály). 
Z důvodu alokované 
částky nebude možno 
pořídit více než 1set . 



 

Vzhledem k tomu, že 
výzva se předpokládá až 
v roce 2018 z důvodu 
zpoždění při schvalování 
SCLLD, milník k 31. 12. 
2018 je stanoven 0. 
 

SC 3.1 F 1 PRV 6 6B 19.2.1 
9 37 01 

Počet podpořených 
podniků/příjemců podniky výstup 0 2014 2 2023 1 Plánované aktivity 

zemědělců 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených podniků 
(LEADER) 

FTE výsledek 0 2014 1 2023 1 
Plánované aktivity 

zemědělců 

SC 3.2 F 3 PRV 6 6B 19.2.1 
9 27 02 

Počet podpořených 
operací (akcí)  akce výstup 0 2014 2 2023 0 

Známé záměry 
v území 

 

9 30 01 Celková plocha ha výstup 0 2014 2 2023 0 
Známé záměry v 

území 

SC 4.4 F 4 PRV 6 6B 19.3.1 9 25 01 Celkové veřejné výdaje EUR výstup 0 2014 14 493 2023 0 

Zohledněn limit 
alokace stanovené 

MZe 
 

 


