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2. ÚVOD 
Dokument Indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Podbrněnsko 2014-2020 (dále také „Indikátorový a evaluační plán“ či „IEP“) je zpracován Dozorčí 

radou MAS Podbrněnsko, která je zodpovědná za monitoring a hodnocení Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2014-2020 (dále také „strategie“ či „SCLLD“). IEP je 

schvalován Výkonnou radou MAS Podbrněnsko. 

Indikátorový a evaluační plán navazuje na SCLLD, především na strategickou a implementační část a 

další relevantní přílohy SCLLD. IEP je rozdělen do dvou částí, Indikátorový plán se věnuje nastavení 

procesů pro zjišťování a sledování hodnot indikátorů, které slouží k vyhodnocování naplňování SCLLD. 

Druhá část, evaluační plán, určuje postupy, četnost a podrobnost hodnocení SCLLD. 

Dle stanov MAS Podbrněnsko, spolek, je za monitoring a hodnocení SCLLD zodpovědná Dozorčí rada. 

Monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů a sleduje plnění 

cílů a indikátorů v rámci celé strategie. Kromě toho se podílí na hodnocení úspěšnosti projektů 

konečných žadatelů k naplňování jednotlivých cílů strategie a podílí se též na hodnocení úspěšnost 

dosahování stanovených strategických a specifických cílů v průběhu celé realizace SCLLD. Monitoring 

zajišťuje kancelář MAS, která připravuje podklady pro dozorčí radu, jež je zodpovědná za monitoring a 

hodnocení SCLLD. V rámci monitorovacího procesu bude zřízen monitorovací systém, který bude 

sloužit ke sledování průběžného plnění nastavených indikátorů. Do procesu hodnocení mohou býti 

zapojeni i další odborníci.  

Dozorčí rada každoročně v rámci své kontrolní činnosti sestavuje monitorovací a evaluační zprávy 

o realizace SCLLD, která je součástí výroční zprávy o činnosti MAS Podbrněnsko, spolek.  
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3. INDIKÁTOROVÝ PLÁN 
Indikátorový plán stanovuje seznam sledovaných indikátorů, způsob jejich zjišťování, vstupní a cílové 

hodnoty a odpovědné osoby za jejich sledování. 

3.1. LOGIKA CÍLŮ A INDIKÁTORŮ STRATEGIE 
Monitoring a hodnocení SCLLD bude probíhat s využitím indikátorů stanovených Strategií, díky kterým 

bude možné získat rámcový obraz o úspěšnosti implementace SCLLD. Obecně je možné sledované 

indikátory zařadit do 3 skupin: 

 Indikátory veřejně dostupné – hodnoty sledovaných indikátorů jsou zjišťovány z veřejně 

dostupných zdrojů (nejčastěji z Českého statistického úřadu či Ministerstva práce a sociálních 

věcí) obvykle ke konci sledovaného období (31. 12.); 

 Indikátory dotazníkové – hodnoty sledovaných indikátorů jsou zjišťovaný z dotazníkového 

šetření, se kterým je počítáno v roce 2019 a ke konci monitorovacího období (2023); 

 Indikátory projektů – hodnoty sledovaných indikátorů jsou zjišťovány v rámci žádostí 

o podporu a žádostí o dotaci projektů podpořených prostřednictvím Výzev MAS Podbrněnsko, 

spolek. 

V návaznosti na vizi SCLLD si MAS Podbrněnsko stanovila strategické cíle, pro jejichž hodnocení byly 

vybrány vypovídající dobře kvantifikovatelné indikátory (lze je označit jako indikátory dopadu), a to ve 

vazbě na konkrétní strategický cíl. Tyto indikátory nám pomohou jednodušší sledování úspěšnosti 

SCLLD v průběhu celé její realizace. Plnění těchto indikátorů budeme sledovat na základě dostupných 

dat ČSÚ, případně na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli. 

Naplňování jednotlivých specifických 

cílů bude MAS sledovat s pomocí 

indikátorů (lze je obecně označit jako 

indikátory výsledku), které si MAS 

Podbrněnsko stanovila pro tyto 

jednotlivé specifické cíle a další 

indikátory (výstupu) se váží přímo ke 

konkrétním opatřením. 

V rámci evaluace a monitoringu 

implementace SCLLD Kancelář MAS 

Podbrněnsko, spolek sleduje a 

vyhodnocuje vyjma výše jmenovaných 

indikátorů i procesní indikátory, které 

mají spojitost s Výzvou č. 6 IROP 

Zlepšení řídicích a administrativních 

schopností MAS (dále také „Režie 

4.2“).   

 

  

dopad

• Strategické cíle SCLLD

• indikátory dopadu

výsledek

• Specifické cíle SCLLD

• indikátory výsledku

výstup

• Programový rámec SCLLD

• indikátory výstupu

Režie 4.2

• Projekty MAS Podbrněnsko

• procesní indikátory
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3.2. ZJIŠŤOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ HODNOT INDIKÁTORŮ 
1. Indikátory dopadu 

Indikátory dopadu jsou kombinací indikátorů veřejně dostupných a indikátorů dotazníkových. 

Indikátory jsou zjišťovány v rámci střednědobého (rok 2019) a závěrečného hodnocení 

(rok 2023).  

2. Indikátory výsledku 

Indikátory výsledku jsou kombinací indikátorů veřejně dostupných a indikátory projektů. 

Indikátory jsou zjišťovány minimálně jednou ročně určeným postupem v rámci pravidelně 

opakovaného hodnocení. U vybraných indikátorů, jejichž zjišťování je časově a organizačně 

náročné, jsou hodnoty zjišťovány pouze v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení.  

3. Indikátory výstupu 

Indikátory výstupu jsou indikátory projektů a jako takové jsou zjišťovány minimálně 2x ročně 

(Zpráva o plnění integrované Strategie), vykazovány jsou pouze v případě vykázání žadatelem 

či příjemcem projektu v rámci Výzvy MAS Podbrněnsko, spolek.  

4. Procesní indikátory  

Procesní indikátory sleduje Kancelář MAS Podbrněnsko, spolek, a jsou sledovány průběžně na 

úrovni programových rámců i celé SCLLD. Hodnota je stanovena k 31. 12. každého roku.  

 

3.2.1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
Dotazníkové šetření v území MAS Podbrněnsko je prováděno v rámci střednědobého a závěrečného 

hodnocení, tj. v roce 2019 a v roce 2023. Dotazníkové archy budou zveřejňovány na webových 

stránkách MAS Podbrněnsko, spolek, na facebookových stránkách MAS Podbrněnsko, spolek, a dále 

budou distribuovány na obce, žadatele a příjemce, členy MAS. Informace o probíhajícím dotazníkovém 

šetření je zveřejněna minimálně na webových stránkách MAS Podbrněnsko, spolek. Dotazník je 

sestavován způsobem jako dotazník pro stanovení výchozích hodnot, aby byla zajištěna kontinuita 

výsledků.  

3.2.2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 
Monitoring indikátorů zajišťuje manažer MAS Podbrněnsko (vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) 

s pomocí zaměstnanců Kanceláře MAS Podbrněnsko, spolek. V případě potřeby mohou být využiti i 

externí dodavatelé.  

Přehled indikátorů, výchozí a cílové hodnoty a způsob jejich stanovení je uveden v příloze č. 1 

Monitorovací indikátory. 
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4. EVALUAČNÍ PLÁN 
Evaluační plán představuje zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně 

interpretovány a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu naplňování jednotlivých 

opatření strategií k rozvoji území. Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými 

prostředky. 

4.1. EVALUACE A MONITORING NA ÚROVNI PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 
Evaluace a monitoring na úrovni programových rámců SCLLD jsou realizovány pro potřeby MMR a 

integrovaného nástroje CLLD. Jsou řešeny v návaznosti na MS2014+ a Metodický pokyn pro využití 

integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.  

4.1.1. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE (PRŮBĚŽNÁ) 
Na úrovni programových rámců se dle MPIN podává MMR ve stanovených intervalech (do 20. 1. 

daného roku vždy s použitím údajů k 31. 12. předešlého roku a do 20. 7. daného roku s použitím údajů 

k 30. 6. daného roku) zpráva o plnění integrované strategie. Tato zpráva je schvalována Valnou 

hromadou, pokud MPIN či Valná hromada nestanoví jinak. Obsah zprávy je určen metodickým 

pokynem. Zpráva bude obsahovat celkový kontext IN v rámci území dotčeného strategií, tedy vývoj 

realizace IN, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů a 

dodržování finančního plánu.  

Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu 

může MAS Podbrněnsko, spolek, ve Zprávě o plnění integrované strategie popsat plánované změny 

integrované strategie.  

4.1.2. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 
Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie se stavuje na úrovni programových rámců SCLLD MAS 

Podbrněnsko, spolek. Zpráva se předkládá MMR (či jinému pověřenému orgánu) ve stanovené lhůtě 

od ukončení realizace integrované strategie. Způsob, obsah a zpracování, projednání a schválení je 

totožný jako u zprávy o plnění integrované strategie. 

4.1.3. MID-TERM EVALUACE 
MAS Podbrněnsko, spolek, jako nositel integrovaného nástroje, zpracovává povinnou mid-term 

evaluaci provádění a plnění svého integrovaného nástroje s údaji planými k 31. 12. 2018. Postup a 

obsah evaluace bude určen dle pokynů MMR.  

4.2. EVALUACE A MONITORING NA ÚROVNI SCLLD 
Evaluace a monitoring na úrovni SCLLD jsou realizovány především pro potřeby MAS Podbrněnsko, 

spolek, a jsou řešeny mimo systém MS2014+. 

4.2.1. PRAVIDELNĚ OPAKOVANÉ HODNOCENÍ 
Dozorčí rada MAS Podbrněnsko každoročně v rámci své zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti 

MAS (Výroční zpráva) bude podávat monitorovací a evaluační zprávu o realizaci strategie (případně i 

dílčích programových rámců), ve které bude uvedeno zhodnocení naplňování stanovených cílů 

strategie a celého procesu implementace. Tato zpráva může doporučovat opatření směřující 

ke zkvalitnění procesu realizace SCLLD, zvýšení úspěšnosti implementace, případně může upozornit 

na potřebu aktualizace atd. Jedná se o pravidelně opakovanou evaluaci, jejímž cílem je zlepšení 

systému implementace. Pravidelně opakované hodnocení pracuje s monitorovacími indikátory 

strategie a údaji o průběhu procesu realizace SCLLD.  
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V rámci hodnocení je komentováno naplňování specifických a strategických cílů na základě vývoje 

hodnot indikátorů dopadů, výsledků a výstupů a indikátorů procesních.  

Obsah pravidelně opakovaného hodnocení: 

 Dosahování cílů1 

 Naplňování principů strategie1 

 Zhodnocení vlivů 

o Přímý vliv aktivity MAS Podbrněnsko, spolek, na realizaci programových rámců, 

animačních aktivit, projektů spolupráce a individuálních projektů MAS2 

o Vliv externího prostřední – změna legislativy, národní a krajské politiky, hospodářský 

vývoj a situace na trhu práce, externí významní aktéři (podnikatelské a neziskové 

organizace, instituce a zaměstnavatelé) apod.2 

 Průběh a realizace programových rámců – vychází z evaluace a monitoringu na úrovni 

programových rámců1 

 Vnitřní procesy MAS Podbrněnsko, spolek (relevance, účelnost, efektivita a transparentnost)1: 

o Animační činnost 

o Realizace vlastních projektů MAS Podbrněnsko, spolek 

o Procesy hodnocení a výběru projektů na úrovni jednotlivých programových rámců 

o Administrativní postupy MAS Podbrněnsko, spolek, na úrovni programových rámců 

o Apod. 

 Návrhy a doporučení na zlepšení implementace SCLLD – například úprava systému hodnocení 

a indikátorů pro monitoring a evaluaci, doplňkové analýzy, fungování MAS atd. 

4.2.2. STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ 
V polovině implementačního období (do 31. 12. 2018 – zpracováno v průběhu 2019) bude vypracováno 

střednědobé hodnocení, které bude zaměřeno na naplňování cílů a využití finančních prostředků, 

průběh monitorování a systém implementace prostřednictvím MAS. Rovněž budou zhodnoceny 

dopady dosavadní realizace a implementace SCLLD a revize potřeb a problémů území. Hodnocení bude 

pracovat s monitorovacími indikátory SCLLD, údaji o průběhu procesu implementace na úrovni MAS a 

dále i se socioekonomickými údaji. Součástí této zprávy o střednědobém hodnocení mohou být i 

doporučení pro aktualizaci strategie a návrhy a doporučení na zlepšení implementace SCLLD. 

Obsah pravidelně opakovaného hodnocení: 

 Dosahování cílů 

 Naplňování principů strategie 

 Zhodnocení vlivů 

o Přímý vliv aktivity MAS Podbrněnsko, spolek, na realizaci programových rámců, 

animačních aktivit, projektů spolupráce a individuálních projektů MAS 

o Vliv externího prostřední – změna legislativy, národní a krajské politiky, hospodářský 

vývoj a situace na trhu práce, externí významní aktéři (podnikatelské a neziskové 

organizace, instituce a zaměstnavatelé) apod. 

 Průběh a realizace programových rámců – vychází z evaluace a monitoringu na úrovni 

programových rámců 

                                                           

1 Hodnocení na škále 1 až 5, kdy 1 = velmi úspěšné, 2 = úspěšné, 3 = průměrné, 4 = neúspěšné a 5 = velmi 
neúspěšné; 
2 Hodnocení na škále 1 až 5, kdy 1 = výrazný vliv, 2 = částečný vliv, 3 = průměrná hodnota, 4 = spíše bez vlivu a 5 
= bez vlivu; 
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 Vnitřní procesy MAS Podbrněnsko, spolek (relevance, účelnost, efektivita a transparentnost): 

o Animační činnost 

o Realizace vlastních projektů MAS Podbrněnsko, spolek 

o Procesy hodnocení a výběru projektů na úrovni jednotlivých programových rámců 

o Administrativní postupy MAS Podbrněnsko, spolek, na úrovni programových rámců 

o Apod. 

 Revize SCLLD (dle potřeby) 

o Revize analytické části SCLLD 

o Revize strategických dokumentů a koncepcí na lokální, regionální, krajské i národní 

úrovni 

o Naplňování principů strategie 

o Návrhy na změnu Strategické a Implementační částí 

4.2.3. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Po ukončení implementace a realizace SCLLD bude vypracování závěrečné hodnocení, které bude 

zaměřené na naplnění cílů, využití finančních prostředků přes MAS, dopady, účelnost a účinnost 

intervencí a udržitelnost výsledků. Hodnocení pracuje s monitorovacími indikátory strategie, údaji 

o průběhu procesu implementace na úrovni MAS, dalšími socioekonomickými údaji a údaji o dopadech 

a efektivitě intervencí. Hodnocení může obsahovat závěry a doporučení pro budoucí rozvoj území i 

pro budoucí fungování MAS.  

Obsah závěrečného hodnocení: 

 Dosažení cílů strategie 

 Naplnění principů strategie 

 Dopady a efekt (přínos) strategie 

 Vlivy strategie na rozvoj území 

 Průběh a realizace programových rámců strategie 

 Vnitřní procesy MAS Podbrněnsko, spolek 
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5. HARMONOGRAM EVALUACE A MONITORINGU SCLLD 
Monitoring a evaluace SCLLD byly zahájeny v roce 2016 a první hodnocení proběhne v roce 2017, 

ovšem s ohledem na datum schválení SCLLD ze strany ŘO IROP.  

5.1. PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING (PRŮBĚŽNÉ) 
 Indikátory výsledku (průběžné sledování, hodnota stanovena k 31. 12.); 

 Indikátory výstupu (průběžné sledování, hodnota stanovena vždy k 30. 6. a 31. 12. a to vždy do 

20 kalendářních dnů – v rámci Zprávy o plnění integrované strategie); 

 Procesní indikátory (průběžné sledování, hodnota stanovena vždy k 31. 12.). 

5.2. PRAVIDELNÁ ROČNÍ EVALUACE 
 Zpráva o plnění integrované strategie (k 30. 6. a 31. 12. a to vždy do 20 kalendářních dnů) 

 Pravidelně opakované hodnocení (jedenkrát ročně do konec června následujícího roku) 

5.3. MONITORING U STŘEDNĚDOBÉHO HODNOCENÍ (ROK 2019) – DLE MPIN A AKCEPTAČNÍCH 

DOPISŮ JEDNOTLIVÝCH OP A PRV 
 Indikátory dopadů (sledovány v rámci střednědobého, rok 20189, a závěrečného hodnocení, 

rok 2023); 

5.4. STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ 
 Mid-term evaluace (termín dle metodického pokynu, hodnoty stanoveny k 31. 12. 20178) 

 Střednědobé hodnocení (rok 2019) 

5.5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
 Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie (rok 2023) 

 Závěrečné hodnocení (rok 2023) 
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6. PŘÍLOHY IEP 
Příloha č. 1 Monitorovací indikátory 

Tab. 1 Indikátory dopadu 

Strategický cíl Indikátor Pramen Postup zjištění 
Výchozí 
hodnota 

(rok/období) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

1 

Vytvořit v regionu MAS 
Podbrněnsko kvalitní 
prostřední pro rodiny a 
pro jejich děti 

Přírůstek obyvatel Český statistický úřad 
součet přirozeného přírůstku a migračního salda (za rok 
přecházející hodnocení) 

> 0 (2015) ≤ 0 

Index stáří v regionu Český statistický úřad 
počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0-
14 let (za rok předcházející hodnocení) 

95 (2014) ≤ 100 

2 
Zvýšit počet zaměstnaných 
osob v regionu MAS 
Podbrněnsko 

Podíl nezaměstnaných osob 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let 
ze všech obyvatel stejného věku (za rok předcházející 
hodnocení) 

7,5 (2014) 6,5 

Počet podnikatelských subjektů na 
1000 obyvatel 

Český statistický úřad 
počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel území MAS 
Podbrněnsko (za rok předcházející hodnocení) 

117 (2014) 125 

3 
Zlepšit kvalitu života na 
venkově 

Celková spokojenost obyvatel s 
jednotlivými aspekty života v obci 

Dotazníkové šetření 
MAS Podbrněnsko 

podíl hodnocení situace (odpovědi „velmi dobrá“ až „velmi 
špatná“) ze strany obyvatel MAS v jednotlivých tematických 
oblastech  

71 % (2014) 80 % 

Spokojenost občanů s úrovní 
sociálních služeb 

Dotazníkové šetření 
MAS Podbrněnsko 

průměrný podíl hodnocení situace (odpovědi „velmi dobrá“ až 
„velmi špatná“) ze strany obyvatel MAS v tematické oblasti – 
Sociální služby 

42 % (2014) 50 % 

4 

Dobudovat technickou a 
dopravní infrastrukturu s 
ohledem na dlouhodobou 
udržitelnost 

Počet obcí se špatným stavem / 
neexistencí kanalizace s napojení 
na ČOV 

Evidence obcí 
absolutní počet obcí (z celkového počtu 35 obcí) z regionu 
MAS, které nejsou napojeny na kanalizaci s ČOV nebo je stav 
této infrastruktury v nedostatečném stavu 

3 (2015) 0 

Spokojenost občanů se stavem 
místních komunikací a chodníků 

Dotazníkové šetření 
MAS Podbrněnsko 

průměrný podíl hodnocení situace (odpovědi „velmi dobrá“ až 
„velmi špatná“) ze strany obyvatel MAS v tematické oblasti – 
Stav místních komunikací a chodníků 

49 % (2014) 60 % 
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Tab. 2 Indikátory výsledku 

Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2023) 

1.1 
Zajistit kvalitní podmínky 
pro vzdělávání obyvatel v 

regionu 

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací 
systém 

5 00 30 výsledkový % 5,4 31. 12. 2013 5,0 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 5 00 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 22 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích zařízení 

5 00 01 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 300 

1.2 

Realizace opatření 
umožňující sladění 

rodinného a profesního 
života 

Počet osob využívajících zařízení péče o děti 
předškolního věku 

5 01 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 6 

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

5 01 20 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

6 27 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení 
své činnosti 

6 26 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 

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 

6 28 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ 

6 29 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 31 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, 
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

6 32 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový účastníci 0 31. 12. 2015 45 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích zařízení 

5 00 01 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 15 

Počet podpořených zařízení péče o děti 
předškolního věku 

5 01 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 1 

1.3 
Zajistit dostatek možností 
pro volnočasové aktivity 

Počet nově vzniklých míst pro trávení volného 
času 

není relevantní výstupový místo 0 31. 12. 2015 - 

Počet podpořených veřejných akcí není relevantní výstupový akce 0 31. 12. 2015 - 
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Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2023) 

2.1 
Zlepšit kvality a 

dostupnosti sociálních 
služeb 

Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů 

9 48 00 výsledkový 
pracovní místo 
(FTE) 

0 31. 12. 2015 5 

Počet podpořených podniků/příjemců 9 37 01 výstupový 
podnik / 
podnikatel 

0 31. 12. 2015 28 

2.2 
Uchovat tradiční ráz 

venkova 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

6 27 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení 
své činnosti 

6 26 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 

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 

6 28 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ 

6 29 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 31 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, 
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

6 32 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 15 

Počet účastníků rekvalifikačních kurzů není relevantní výstupový účastníci 0 31. 12. 2015 - 

Podíl nezaměstnaných osob není relevantní výsledku % 0 31. 12. 2015 - 

3.1 
Zvýšit 

konkurenceschopnost 
místních podnikatelů 

Kapacita služeb a sociální práce 6 75 10 výsledkový klienti 0 31. 12. 2015 50 

Průměrný počet osob využívajících sociální 
bydlení 

5 53 20 výstupový osoby/rok 0 31. 12. 2015 10 

Nárůst kapacity sociálních bytů 5 53 10 výstupový lůžka 0 31. 12. 2015 13 

Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci 

5 54 01 výstupový zázemí 0 31. 12. 2015 2 

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 5 54 02 výstupový služby 0 31. 12. 2015 1 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 5 53 01 výstupový bytová jednotka 0 31. 12. 2015 13 

Využívání podpořených služeb 6 70 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 30 
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Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2023) 

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

6 73 15 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 7 

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

6 73 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 5 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 70 

Kapacita podpořených služeb 6 70 01 výstupový místa 0 31. 12. 2015 515 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti 
provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace 

6 20 00 výstupový projekty 0 31. 12. 2015 2 

Počet podpořených komunitních center 5 51 02 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 1 

3.2 

Snížit dlouhodobou 
nezaměstnanost u osob s 

obtížnějším postavením na 
trhu práce 

Počet zapojených místních lidí a organizací do 
aktivit vedoucích k udržení tradic na venkově 

není relevantní výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 - 

Počet zrekonstruovaných památek není relevantní výstupový památka 0 31. 12. 2015 - 

3.3 
Zvýšit informovanost 

místních obyvatel 

Objem získaných prostředků z dotačních 
zdrojů 

není relevantní Výsledkový Kč 0 31. 12. 2015 - 

Počet spolupracujících subjektů s MAS 
Podbrněnsko 

není relevantní výsledkový subjekt 0 31. 12. 2015 - 

Počet vytvořených propagačních materiálů  není relevantní výstupu materiál 0 31. 12. 2015 - 

Počet realizovaných školení není relevantní výstupu školení 0 31. 12. 2015 - 

4.1 
Vytvořit příležitosti pro 
zkvalitnění dopravy a 

dopravní infrastruktury 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 
výkonech v osobní dopravě 

7 51 20 výsledkový % 0 31. 12. 2015 35 632,00 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 7 63 10 výsledkový % 30 31. 12. 2011 35 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

7 50 01 výstupový realizace 7 31. 12. 2011 10 

Počet nových nebo rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve veřejné dopravě 

7 52 01 výstupový terminál 0 31. 12. 2015 9 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras 

7 61 00 výstupový km 0 31. 12. 2015 1 

Počet vytvořených parkovacích míst 7 40 01 výstupový parkovací místo 0 31. 12. 2015 10 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 7 64 01 výstupový parkovací místo 0 31. 12. 2015 6 
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Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2023) 

4.2 

Zvýšit podíl budov a 
pozemků z regionu 

napojených na kompletní 
inženýrské sítě 

Počet obcí se špatným stavem / s neexistencí 
kanalizace s napojením na ČOV  

není relevantní výsledkový obec 0 31. 12. 2015 15 

Počet nových pozemků vytvořených pro 
bydlení 

není relevantní výstupový pozemek 0 31. 12. 2015 - 

4.3 
Zlepšit stav životního 

prostředí 

Objem tříděného odpadu není relevantní výsledkový % 0 31. 12. 2015 - 

Počet nově vytvořených větrolamů, remízků, 
biokoridorů 

není relevantní výstupový realizace 0 31. 12. 2015 - 

Počet nově vysázených stromů není relevantní výstupový strom 0 31. 12. 2015 - 
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Tab. 3 Indikátory výstupu 

Programový 
rámec 

Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum výchozí 
hodnoty 

Cílová hodnota 
(31. 12. 2023) 

Milník 
(31. 12. 2018) 

IROP 

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 5 00 30  výsledkový % 5,4 31. 12. 2013 5 - 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 5 00 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 22 12 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

5 00 01 výstupový osoby 0 
31. 12. 2015 

300 - 

Kapacita služeb a sociální práce  6 75 10 výsledkový klienti 43 31. 12. 2015 50 - 

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 5 53 20  výsledkový osoby/rok 0 31. 12. 2015 10 - 

Nárůst kapacity sociálních bytů 5 53 10 výsledkový lůžka 0 31. 12. 2015 13 - 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 5 54 01 výstupový zázemí 0 31. 12. 2015 2 1 

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 5 54 02  výstupový služby 0 31. 12. 2015 1 - 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 5 53 01 výstupový 
bytová 
jednotka 

0 31. 12. 2015 13 8 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 7 63 10 výsledkový % 7 31. 12. 2011 10 - 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v 
osobní dopravě 

7 51 20  výsledkový % 30 31. 12. 2011 35 - 

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

7 52 01 výstupový terminály 0 31. 12. 2015 1 - 

Počet vytvořených parkovacích míst 7 40 01 výstupový 
parkovací 
místo 

0 31. 12. 2015 6 - 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 7 64 01 výstupový 
parkovací 
místo 

0 31. 12. 2015 15 - 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 

7 50 01 výstupový realizace 0 31. 12. 2015 9 7 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 7 61 00 výstupový km 0 31. 12. 2015 10 - 

OPZ 

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního 
věku 

5 01 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 6 - 

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

5 01 20 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 - 

Celkový počet účastníků 6 00 00 výstupový účastníci 0 31. 12. 2015 115 - 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení  

5 00 01 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 15 - 
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Programový 
rámec 

Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Datum výchozí 
hodnoty 

Cílová hodnota 
(31. 12. 2023) 

Milník 
(31. 12. 2018) 

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního 
věku 

5 01 00 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 1 - 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti 6 26 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 - 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 6 27 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 3 - 

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 

6 28 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 2 - 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 6 29 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 - 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 31 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 - 

Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 

6 32 00 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 1 - 

Využívání podpořených služeb 6 70 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 30 - 

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

6 73 15 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 7 - 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální 
partneři nebo nevládní organizace 

6 20 00 výstupový osoby 0 31. 12. 2015 2 - 

Kapacita podpořených služeb 6 70 01 výstupový místa 0 31. 12. 2015 15 - 

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

6 73 10 výsledkový osoby 0 31. 12. 2015 5 - 

Počet podpořených komunitních center 5 51 02 výstupový zařízení 0 31. 12. 2015 1 - 

PRV 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 9 48 00 výsledkový FTE 0 31. 12. 2015 5 - 

Počet podpořených podniků / příjemců 9 37 01 výstupový 
podnik / 
podnikatel 

0 31. 12. 2015 28 13 

Celkové veřejné výdaje (EUR) 9 25 01 výstupový EUR 0 31. 12. 2015 35 632,00 - 
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Tab. 4 Procesní indikátory  

Indikátor ID dle NČI Popis zjištění Měrná jednotka 

Počet úspěšně zrealizovaných výzev 
místní akční skupinou 

93508  výzva 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí 

82000  
školení, seminář, 

workshop a 
konference 

Počet administrovaných projektů není relevantní 
Počet měsíců administrace u jednotlivých projektů, od podaní žádosti o podporu prostřednictvím výzev 
místní akční skupiny po ukončení administrace (rozhodnutí výkonné rady) 

projektoměsíc 

Počet škol, které projevily zájem o 
animační aktivity MAS 

není relevantní Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, které projevily zájem o animační činnost škola (ředitelství) 

Počet animovaných škol není relevantní Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, kterým byla poskytnuta animační činnost škola (ředitelství) 

Počet poskytnutých informativních 
konzultací 

není relevantní Počet poskytnutých konzultací ve formě krátké informace či schůzky do cca 1 hod. 
konzultace (v rozsahu 

cca 1 hod.) 

Počet projektů s poskytnutou 
komplexní animační činnosti 

není relevantní Počet projektu, ke kterým byly poskytováno komplexní poradenství, konzultace a další animační činnost komplexní konzultace 

Počet vydaných propagačních a 
informačních materiálů a předmětů 

není relevantní  propagační materiály 
a předměty 

Celkové způsobilé výdaje vybraného 
projektu 

není relevantní Celkové způsobilé výdaje vybraného projektu výkonnou radou - dle žádosti o podporu Kč 

Celkové způsobilé výdaje 
schváleného projektu 

není relevantní Celkové způsobilé výdaje schváleného projektu ŘO - dle smlouvy o poskytnutí podpory Kč 

Celkové způsobilé výdaje 
ukončeného projektu 

není relevantní Celkové způsobilé výdaje ukončeného projektu - dle schválené žádosti o platbu Kč 

Dotace vybraných projektů  není relevantní Dotace vybraných projektů - dle rozhodnutí výkonné rady Kč 

Dotace schválených projektů (dle 
smlouvy) 

není relevantní Dotace schválených projektů - dle rozhodnutí ŘO Kč 

Dotace ukončených projektů 
(proplacená) 

není relevantní Dotace ukončených projektů - dle schválené žádosti o platbu Kč 

Počet vybraných projektů není relevantní Počet projektů vybraných výkonnou radou projekt 

Počet schválených projektů není relevantní Počet projektů schválených ŘO projekt 

Počet ukončených projektů není relevantní Počet projektů se schválenou žádosti o platbu a proplacenou dotací (současně oba) projekt 

Počet projektů v době udržitelnosti není relevantní Počet projektů v době udržitelnosti (od proplacení dotace) projekt 

 


