Příloha č. 4
Indikátory
1. Indikátory do výzvy MAS (bod 4.2.1 Výzvy)
MAS do textu své výzvy povinně uvede všechny indikátory z výzvy ŘO1, které jsou relevantní
ve vztahu k aktivitám podporovaným výzvou MAS a které jsou v souladu se schválenou
SCLLD. Při výběru relevantních indikátorů se MAS řídí specifickými podmínkami ŘO, které
se vážou k některým druhům podporovaných aktivit v rámci Investiční priority 2.3, tj. které
indikátory ŘO požaduje na úrovni projektů povinně naplňovat (podrobněji viz níže v textu).
2. Podmínky pro indikátory, které MAS stanovuje ve své výzvě žadatelům (bod 4.2.2
Výzvy)
MAS má povinnost v textu své výzvy k předkládání žádostí o podporu stanovit následující
podmínky, které upravují povinnosti příjemce týkající se indikátorů, tj. které indikátory musí
příjemce na úrovni projektu povinně naplňovat, a které musí povinně vykazovat.
Žadatel má povinnost si v žádosti o podporu v rámci výzvy MAS zvolit všechny indikátory,
které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu.
Při výběru relevantních indikátorů se žadatel řídí specifickými podmínkami ŘO, které se
vážou k jednotlivým druhům podporovaných aktivit v rámci Investiční priority 2.3 (podrobněji
viz níže v textu).2
2.1 Indikátory, které musí žadatel/příjemce povinně naplňovat (bod 4.2.2.1 Výzvy)

Indikátory povinné k naplnění (výstupové či výsledkové) jsou takové, u kterých má žadatel
povinnost stanovit cílovou hodnotu jakožto závazek, kterého má díky realizaci projektu
dosáhnout. V případě schválení projektu jsou indikátory povinné k naplnění (tj. se závazkem)
součástí právního aktu o poskytnutí podpory a na jejich neplnění je vázána sankce. Způsob
stanovení cílové hodnoty u každého indikátoru povinného k naplnění musí žadatel
dostatečně detailně zdůvodnit v žádosti o podporu.
Seznam indikátorů povinných k naplnění, ze kterých žadatel vybírá relevantní indikátory dle
specifických podmínek ŘO, je uveden v Tabulce č. 1. Pokud je daný indikátor nerelevantní,
uvede u něj žadatel cílovou hodnotu 0. Výchozí hodnoty indikátorů povinných k naplnění jsou
vždy stanoveny na 0.

1

V CSSF 14+ se automaticky načítají indikátory z výzvy ŘO do výzvy MAS. MAS v CSSF 14+ tedy není umožněn výběr
indikátorů. Proto je nezbytné, aby MAS omezila výčet relevantních indikátorů v textu své výzvy. Žadatel pak v ISKP 14+ zvolí
cílové hodnoty k relevantním indikátorům stanoveným v textu výzvy.
2
Pro účely monitorování investiční priority 2.3 jsou v této výzvě využity také indikátory, které byly původně navázány na
investiční priority 1.2 a 2.1. Pro účely monitorování aktivit zaměřených na podporu komunitních center byl zcela nově
vytvořen indikátor 55102 - Počet podpořených komunitních center, jehož definice v platném znění je k dispozici v ISKP 14 +.
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Tabulka č. 1:
Kód3

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Účastníci

Výstup

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

10213

Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře

Organizace

Výstup

10212

Počet podpořených již existujících
sociálních podniků

Organizace

Výstup

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení

Osoby

Výstup

55102

Počet podpořených komunitních center

Zařízení

Výstup

Specifické podmínky ŘO týkající se indikátorů povinných k naplňování:
Pro každý projekt podaný v rámci výzvy MAS má žadatel povinnost stanovit cílovou hodnotu
pro všechny relevantní indikátory. Každý projekt musí mít povinně stanovenou nenulovou
hodnotu minimálně buď pro indikátor 6 00 00 - Celkový počet účastníků nebo 6 70 01 Kapacita podpořených služeb.
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 žadatel vždy povinně volit indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb. Pokud žadatel plánuje v rámci projektu podpořit i anonymní
klienty, klienty, u kterých není jejich totožnost známá v potřebném rozsahu (viz Monitorovací
list podpořené osoby, Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu zaměstnanost), či žadatel předpokládá, že u části podpořených osob podpora
nepřesáhne bagatelní podporu, pak zvolí také indikátor 6 70 10 - Využívání
podpořených služeb. Pokud ve výjimečných případech žadatel zvolí u indikátoru 6 00 00
cílovou hodnotu 0, musí to dostatečně zdůvodnit v žádosti o podporu. V případě realizace
aktivit zaměřených na podporu komunitních center bude žadatel dále vždy povinně
naplňovat indikátor 5 51 02 - Počet podpořených komunitních center, u kterého si stanoví
nenulovou hodnotu.
V případě aktivit zaměřených na podporu zaměstnanosti bude žadatel povinně naplňovat
indikátor 6 00 00.
V případě aktivit zaměřených na podporu sociálního podnikání bude žadatel k indikátoru
6 00 00 dále povinně vybírat buď indikátor 1 02 13 - Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře, nebo indikátor 1 02 12 - Počet podpořených již existujících sociálních
podniků.
V případě aktivit zaměřených na podporu prorodinných opatření, konkrétně podpory zařízení
péče o děti v době mimo školní vyučování a podpory dětských skupin, bude žadatel
k indikátoru 6 00 00 volit také indikátor 5 00 01 - Kapacita podpořených zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení.
3

Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise.
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2.2 Indikátory, které musí žadatel/příjemce povinně vykazovat (bod 4.2.2.2 Výzvy)

Příjemce má povinnost kromě indikátorů se závazkem sledovat dosažené hodnoty také pro
indikátory povinné k vykazování. Na neplnění indikátorů povinných k vykazování nebude
navázána sankce v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tím však není dotčena povinnost
příjemce sledovat a vykazovat jejich plnění v průběhu realizace projektu. Jedná se o:
a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk,
postavení na trhu práce, případné znevýhodnění, atd. Tyto indikátory se načítají
automaticky z Monitorovacího listu podpořené osoby skrze informační systém IS ESF
2014+, který příjemce zpracovává společně se Zprávou o realizaci projektu (ZoR);
b) Indikátory z Tabulky č. 2 uvedené níže, které jsou relevantní vůči plánovaným
aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost
v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný
indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou
hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků (viz Tabulka č. 3),
žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů z Tabulky č. 2
a 3 budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR)
v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se podpořených osob a související
indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce
v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18.
Seznam indikátorů povinných k vykazování, ze kterých žadatel vybírá relevantní indikátory
podle zamýšlených aktivit projektu, je uveden v Tabulce č. 2:
Tabulka č. 2:
Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ indikátoru

80500

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

Dokumenty Výstup

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

67401

Nové nebo inovované sociální služby týkající se
bydlení

Služby

Výstup
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Seznam indikátorů výsledku povinných k vykazování, které se týkají účastníků, a u kterých
žadatel stanovuje cílovou hodnotu 0, je uveden v Tabulce č. 3:.
Tabulka č. 3:
Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

67315

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

Výsledek

67310

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

Výsledek

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po Osoby
ukončení své účasti

Výsledek

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

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
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