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Milník 
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75001

Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti v 

dopravě

realizace výstup 0 10.12.2015 6 31.12.2023 -

Hodnoty byly nastaveny dle zjištěných projektových záměrů v regionu MAS, které 

jsou menšího charakteru - tedy i méně finančně nákladné. Zjištěná průměrná 

cena činí cca 2,5  mil. Kč za realizaci. Cena byla zjišťena průzkumem v území. V 

návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu MAS, byla cílová 

hodnota stanovena na 4 realizace. 1 realizace - chodník + zastávka s 

bezbariérovým přístupem, další 3 realiace - chodníky.                                                                                                                          

1. Ke dni 24. 10. 2018 byla hodnota indikátoru zvýšena ze 4 na  6. Stanovování 

indikátorů na konci roku 2016 byl na základě šetření na území MAS Moravská 

cesta stanoven předpoklad předložení celkem 4 projektů zaměřujících se na 

bezpečnost v dopravě s průměrnou cenou 2,5 mil. Kč za realizaci. Ovšem nakonec 

bylo připraveno a předloženo celkem 6 projektů, s tím že Výbor spolku rozhodl o 

využití celé alokace na Opatření 1 a podpořil všechny přijaté projekty, kde 

průměrná výše dotace dosahovala 2 mil. Kč. 

 

75120

Podíl veřejné osobní dopravy 

na celkových výkonech v 

osobní dopravě 

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 - Hodnoty byly převzaty z OP iROP

76310
Podíl cyklistiky na 

přepravních výkonech
% výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 - Hodnoty byly převzaty z OP iROP

76200
Délka rekonstruovaných 

cyklostezek a cyklotras
km výstup 0 10.12.2015 0,669 31.12.2023 -

Zjištěná průměrná cena zrekonstruované / zmodernizované cyklostezky činí 2 mil. 

Kč/1 km. V návaznosti na průměrnou cenu a absopční kapacitu MAS byla cílová 

hodnota stanovena na 1 km zrekonstruované / zmodernizované cyklostezky. 

Zjištěná průměrná cena zrekonstruované / zmodernizované cyklostezky činí 2 mil. 

Kč/1 km. V návaznosti na průměrnou cenu a absopční kapacitu MAS byla cílová 

hodnota stanovena na 1 km zrekonstruované / zmodernizované cyklostezky.                                        

1. Ke dni 24.10.2018 byla hodnota indikátoru snížena z 1 na 0,669. Stanovování 

indikátorů na konci roku 2016 byl na základě šetření na území MAS Moravská 

cesta. Nakonec byla rekonstruována jedna cyklostezka v celkové délce 0,669 km, 

ale součástí projektu byla i rekonstrukce mostku a pořízení osvětlení, takže byl 

projekt z důvodu vyšší technické náročnosti i finančně náročnější, proto se 

celková finanční hodnota projektu vyšplhala na 4 986 682,24 Kč. 

76100
Délka nově vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras
km výstup 0 10.12.2015 0 31.12.2023 -

Zjištěná průměrná cena činí 5,5 mil. Kč/1 km u nově vybudované cyklostezky. V 

návaznosti na průměrnou cenu a absopční kapacitu MAS byla cílová hodnota 

stanovena na 1 km nově vybudovaných cyklostezek. 1. Ke dni 24. 10. 2018 byla 

hodnota indikátoru snížena z 1 na  0.  Z  důvodu velké náročnosti přípravy 

projektů zaměřujících se na vybudování nových cyklostezek a cyklotras a také z 

důvodu nevyřešených vlastnických vztahů, které by bránily stavbě, nebyl 

předložen žádný projekt.  

46500

Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit 

jejich stav zachování 

ha výstup 0 10.12.2015 6 31.12.2023 0
Hodnota byla stanovena stanovena na základě výsledků dotazníkového 

šetření, které bylo provedeno na celém území MAS Moravská cesta.

45415

Počet lokalit, kde byly 

posíleny ekosystémové 

funkce krajiny

lokalita výsledek 0 10.12.2015 2 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena stanovena na základě výsledků dotazníkového 

šetření, které bylo provedeno na celém území MAS Moravská cesta.

46500

Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit 

jejich stav zachování 

ha výstup 0 10.12.2015 4 31.12.2023 0
Hodnota byla stanovena stanovena na základě výsledků dotazníkového 

šetření, které bylo provedeno na celém území MAS Moravská cesta.

45412

Počet ploch a prvků sídelní 

zeleně s posílenou 

ekostabilizační funkcí

ploch/prvků výsledek 0 10.12.2015 2 31.12.2023  -
Hodnota byla stanovena stanovena na základě výsledků dotazníkového 

šetření, které bylo provedeno na celém území MAS Moravská cesta.

93701
Počet podpořených 

podniků/příjemců
podniky výstup 0 10.12.2015 8 31.12.2023 2 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin
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94800

Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledek 0 10.12.2015 1,2 31.12.2023 0,3 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

93701
Počet podpořených 

podniků/příjemců
podniky výstup 0 10.12.2015 2 31.12.2023 1 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

94800

Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledek 0 10.12.2015 0,2 31.12.2023 0 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

93102
Počet podpořených 

kooperačních činností

činnosti 

spolupráce
výstup 0 10.12.2015 2 31.12.2023 1 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

94800

Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledek 0 10.12.2015 0,1 31.12.2023 0 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

93701
Počet podpořených 

podniků/příjemců
podniky výstup 0 10.12.2015 4 31.12.2023 2 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

93701
Počet podpořených 

podniků/příjemců
podniky výstup 0 10.12.2015 2 31.12.2023 1 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

94800

Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledek 0 10.12.2015 0,1 31.12.2023 0 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

92702
Počet podpořených 

akcí/operací
akce/operace výstup 0 10.12.2015 8 31.12.2023 2 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

94800

Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledek 0 10.12.2015 0,1 31.12.2023 0 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

93001
Celková (podpořená) plocha 

(ha)
ha výstup 0 10.12.2015 14 31.12.2023 3 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

62000

Počet projektů, které zcela 

nebo zčásti provádějí sociální 

partneři nebo nevládní 

organizace

projekty výstup 0 14.12.2015 4 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

67010
Využívání podpořených 

služeb
osoby výsledek 0 14.12.2015 100 31.12.2023 -

Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

60000 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 14.12.2015 90 30.12.2023 -

Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.                                                  1. Na základě 

navýšení alokace ze strany ŘO OPZ v rámci tohoto opatření je nutná i úprava 

cílové hodnoty indikátoru. Při stanovení nové cílové hodnoty indikátoru vycházela 

MAS z provedeného dotazníkového šetření v roce 2018 na území MAS, kde se 

objevily navazující projekty na nyní realizované př. Mobilní hospic, ale objevil se 

zde i záměr zaměřený na podporu komunitní práce a komunitních center. Dále 

MAS vycházela ze sledování naplňování indikátorů na nyní realizovaných 

projektech - hodnota indikátoru z těchto projektů prozatím dohromady dosahuje 

37, proto MAS navrhuje zvýšení cílové hodnoty na 90. 

55102
Počet podpořených 

komunitních center 
Zařízení Výstup 0 14.12.2015 1 31.12.2023 -

Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

67310

Bývalí účastníci projektů, u 

nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj 

účel 

Osoby Výsledek 0 14.12.2015 0 31.12.2023 - Hodnota byla stanovena ŘO

67001 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 14.12.2015 20 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.
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67315

Bývalí účastníci projektů v 

oblasti sociálních služeb, u 

nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj 

účel 

osoby výsledek 0 14.12.2015 0 31.12.2023  - Hodnota byla stanovena ŘO

55301
Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení
Bytové jednotky výstup 0 10.12.2015 0 31.12.2023 0

Hodnoty vycházejí z šetření MAS v daném území. Cílová hodnota 

vychází z projektových záměrů na území - 4 bytové jednotky. Zjištěná 

průměrná cena činí 0,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že pouze u jednoho 

projektu je plánováno zahájení výběrového řízení do konce roku 2018, 

byl milník k 31.12.2018 stanoven na hodnotu 1 realizace - 1 bytová 

jednotka.                            1. Ke dni 24. 10. 2018 byla hodnota indikátoru 

vynulována. V návaznosti na změnu podmínek pro realizace projektů – 

Sociální bydlení (především prodloužení doby udržitelnosti na 20 let) 

proběhlo na území MAS Moravská cesta nové dotazníkové šetření a 

sběr projektových záměrů. Výsledkem bylo, že nyní není o projekty do 

oblasti Sociálního bydlení zájem z důvodu změny podmínek výzvy. Proto 

je navrženo přerozdělení alokace vyčleněné na podporu aktivity Sociální 

bydlení mezi další podporované aktivity v rámci Opatření 5.1 Podpora 

sociálních služeb. Z tohoto důvodu bude provedena změna strategie 

MAS Moravská cesta – Změna finančního plánu, Změna Indikátorů, 

Úprava programového rámce, Úprava dokumentu Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 MAS Moravská 

cesta.

55402
Počet poskytovaných druhů 

sociálních služeb
služby výstup 0 10.12.2015 1 31.12.2023 -

Hodnota vychází z šetření MAS v daném území. Cílová hodnota vychází z 

projektových záměrů na území - 1 druh registrované sociální služby - 

odlehčovací služba. Průměrná cena činí 0,5 mil. Kč

55320
Průměrný počet osob 

využívajících sociální bydlení 
osoby/rok výsledek 0 10.12.2015 0 31.12.2023 -

Hodnota vychází z šetření MAS v daném území. Na základě vlastního 

výpočtu MAS byla zjištěna průměrná obsazenost v sociálních bytech 0,7 

osob na lůžko. Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení byl 

vypočítán s vazbou na indikátor 55301.                                                                                                                

1. Ke dni 24. 10. 2018 byla hodnota indikátoru vynulována. V návaznosti 

na změnu podmínek pro realizace projektů – Sociální bydlení 

(především prodloužení doby udržitelnosti na 20 let) proběhlo na území 

MAS Moravská cesta nové dotazníkové šetření a sběr projektových 

záměrů. Výsledkem bylo, že nyní není o projekty do oblasti Sociálního 

bydlení zájem z důvodu změny podmínek výzvy. Proto je navrženo 

přerozdělení alokace vyčleněné na podporu aktivity Sociální bydlení 

mezi další podporované aktivity v rámci Opatření 5.1 Podpora sociálních 

služeb. Z tohoto důvodu bude provedena změna strategie MAS 

Moravská cesta – Změna finančního plánu, Změna Indikátorů, Úprava 

programového rámce, Úprava dokumentu Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 MAS Moravská 

cesta.
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55310
Nárůst kapacity sociálních 

bytů 
lůžka výsledek 0 10.12.2015 0 31.12.2023 -

Hodnoty vycházejí z šetření MAS v daném území. Výchozí hodnota byla 

zjištěna z Průvodce sociálními službami Litovelska a návazných 

organizací. Cílová hodnota vychází z projektových záměrů na území MAS 

- 4 podpořené byty / 8 lůžek pro sociální bydlení.                                                                                                         

1. Ke dni 24. 10. 2018 byla hodnota indikátoru vynulována. V návaznosti 

na změnu podmínek pro realizace projektů – Sociální bydlení 

(především prodloužení doby udržitelnosti na 20 let) proběhlo na území 

MAS Moravská cesta nové dotazníkové šetření a sběr projektových 

záměrů. Výsledkem bylo, že nyní není o projekty do oblasti Sociálního 

bydlení zájem z důvodu změny podmínek výzvy. Proto je navrženo 

přerozdělení alokace vyčleněné na podporu aktivity Sociální bydlení 

mezi další podporované aktivity v rámci Opatření 5.1 Podpora sociálních 

služeb. Z tohoto důvodu bude provedena změna strategie MAS 

Moravská cesta – Změna finančního plánu, Změna Indikátorů, Úprava 

programového rámce, Úprava dokumentu Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 MAS Moravská 

cesta.

67510
Kapacita služeb a sociální 

práce
klienti výsledek 170 10.12.2015 230 31.12.2023 -

Cílová hodnota zahrnuje kapacitu služeb a sociální práce. Výchozí 

hodnota byla zjištěna z Registru poskytovatele sociálních služeb. 

Šetřením MAS bylo zjištěno navýšení kapacity o 60 osob ve 4 

podpořených zařízeních. 

55401
Počet podpořených zázemí 

pro služby a sociální práci
zázemí výstup 0 10.12.2015 6 31.12.2023 -

Šetřením MAS byl zjištěn počet podpořených zázemí pro služby a 

sociální práci - 6 podpořených zázemí: 1 komunitní centrum / 3 zázemí 

pro poskytované sociální služby a sociální práci / 2 služby mimo režim 

zákona. Zjištěná průměrná cena na jedno zázemí činí 0,5 mil. Kč a 100 

tis. Kč na osobu v komunitním centru (20 osob).

60000 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 14.12.2015 350 31.12.2023 -

Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.                                                  1. Na základě 

navýšení alokace ze strany ŘO OPZ v rámci tohoto opatření je nutná i úprava 

cílové hodnoty indikátoru. Při stanovení nové cílové hodnoty indikátoru vycházela 

MAS z provedeného dotazníkového šetření v roce 2018 na území MAS, kde se 

objevily navazující projekty na nyní realizované - jedná se o 3 příměstské tábory a 

dále se objevily záměry se zaměřením na dětskou skupinu a také na aktivitu Péče 

o děti mimoškolní vyučování. Dále MAS vycházela ze sledování naplňování 

indikátorů na nyní realizovaných projektech - hodnota indikátoru z těchto 

projektů prozatím dohromady dosahuje hodnoty 209, což je již teď trojnásobné 

překročení cílové hodnoty stanovené ze strany MAS. Proto MAS navrhuje zvýšení 

cílové hodnoty na 350 v návaznosti na nynější naplňování ze strany žadatelů a na 

realizaci budoucích projektů.                                 

62700

Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 10 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

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 0 14.12.2015 5 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

62900

Účastníci zaměstnaní 6 

měsíců po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 3 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

63100

Účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 2 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

63200

Znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti včetně 

OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 1 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

SC 4.1

2.3O 5.2.  

IP 9d

OP Z PO 2 IP 3SC 5

iROP PO 4

O 5.1. 



50001

Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

Osoby Výstup 0 14.12.2015 150 31.12.2023 -

Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.                                                      1. Na základě 

navýšení alokace ze strany ŘO OPZ v rámci tohoto opatření je nutná i úprava 

cílové hodnoty indikátoru. Při stanovení nové cílové hodnoty indikátoru vycházela 

MAS z provedeného dotazníkového šetření v roce 2018 na území MAS, kde se 

objevily navazující projekty na nyní realizované - jedná se o 3 příměstské tábory a 

dále se objevily záměry se zaměřením na dětskou skupinu a také na aktivitu Péče 

o děti mimoškolní vyučování. Dále MAS vycházela ze sledování naplňování 

indikátorů na nyní realizovaných projektech - hodnota indikátoru z těchto 

projektů prozatím dohromady dosahuje hodnoty 82, což je již teď 

několikanásobné překročení cílové hodnoty stanovené ze strany MAS. Hodnota 

byla stanovena příliš nízko, nebylo počítáno že bude ze strany žadatelů vyšší 

zájem o relizaci příměstských táborů. Proto MAS navrhuje zvýšení cílové hodnoty 

na 150 v návaznosti na nynější naplňování ze strany žadatelů a na realizaci 

budoucích projektů.                        

50110

Počet osob využívajících 

zařízení péče o děti 

předškolního věku

Osoby Výsledek 0 14.12.2015 15 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

50120
Počet osob využívajících 

zařízení péče o děti do 3 let
Osoby Výsledek 0 14.12.2015 10 31.12.2023  - 

Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

50100

Počet podpořených zařízení 

péče o děti předškolního 

věku 

Zařízení Výstup 0 14.12.2015 2 31.12.2023  - 
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

50000
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení
zažízení výstup 0 10.12.2015 8 31.12.2023 1

Průměrná cena je stanovena na základě porovnání cen v realizovaných 

a tematicky a rozsahem totožných projektů školských zařízení. Projekty 

jsou v souladu se SR MAP ORP Litovel a ORP Olomouc / KAP. Zjištěná 

průměrná cena činí cca 4,5  mil. Kč za realizaci. V návaznosti na 

zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu, byla cílová hodnota 

stanovena na 4 realizace - 2x ZŠ, 1x MŠ, 1x SOŠ. Vzhledem k tomu, že 

pouze u jednoho projektu je plánováno zahájení výběrového řízení do 

konce roku 2018, byl milník k 31.12.2018 stanoven na hodnotu 1 

realizace - ZŠ.                                                                                                                      

1. Ke dni 24. 10. 2018 byla hodnota indikátoru zvýšena ze 4 na 8. Při 

stanovování indikátorů na konci roku 2016 se předpokládalo, že budou 

do výzvy MAS předkládány projekty napříč vzdělávacími zařízeními, tedy 

i projekty MŠ a ZŠ. Vzhledem k nastaveným pravidlům pro mateřské 

školy (zejména nutné navýšení kapacity) nebyl mezi mateřskými školami 

zájem o čerpání finančních prostředků z IROP. Střední školy nemohly 

předložit své projekty, jelikož žádná SŠ na území MAS Moravská cesta 

neměla k datu uzávěrky výzvy svůj záměr v Krajském akčním plánu 

vzdělávání (KAP).   v první výzvě bylo popořeno celkem 5 vzdělávacích 

zařízení a v rámci další výzvy v oblasti Podpora školství se předpokládá 

předložení 2 projektů ze strany ZŠ a 1 projektu ze strany SŠ - v 

návaznosti na provedené dotazníkové šetření v území MAS Moravská 

cesta.

50020
Podíl tříletých dětí 

umístěných v předškolním 

zařízení 

% výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 - Hodnoty byly převzaty z OP iROP

O 5.5. SC 4.1

2.3

IP 9d

O 5.2.  OP Z PO 2 IP 3

iROP PO 4

SC 5

SC 5



50001

Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

osoby výstup 0 10.12.2015 550 31.12.2023 -

Cílová hodnota u podpořených vzdělávacích zařízení vyjadřuje 

maximální počet dětí, žáků studentů v jednom okamžiku v celkovém 

okamžiku v celkové výši 130 osob. Hodnota vychází z šetření MAS a tvoří 

ji tato zařízení: 1X MŠ - 20 podpořených osob, 2x ZŠ - celkem 80 

podpořených osob, a 1x SOŠ - 30 podpořených osob.                                                                                                    

1. Ke dni 24. 10. 2018 byla hodnota indikátoru zvýšena ze 130 na 550. 

Plánovaná hodnota 130 osob byla nastavena na realizaci takových 

projektů, ve kterých dochází pouze k rekonstrukci jedné či více učeben a 

bylo kalkulováno s kapacitou učebny. Vzhledem k tomu, že byly do výzvy 

MAS předloženy i projekty, které zahrnují zajištění bezbariérovosti, bylo 

u těchto projektů nutné počítat s kapacitou celé školy.  V rámci další 

výzvy v oblasti Podpora školství se předpokládá předložení 2 projektů ze 

strany ZŠ a 1 projektu ze strany SŠ - v návaznosti na provedené 

dotazníkové šetření v území MAS Moravská cesta a charakteru těchto 

projektů je nutné navýšit cílovou hodnotu indikátoru 5 00 01 na 550.

50030
Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací 

systém

% výsledek 5,4 10.12.2015 5 31.12.2023 - Hodnoty byly převzaty z OP iROP
 

60000 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 14.12.2015 30 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

62600

Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti

osoby výsledek 0 14.12.2015 0 31.12.2023 - Hodnota byla stanovena ŘO

62700

Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 5 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

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 0 14.12.2015 0 31.12.2023 - Hodnota byla stanovena ŘO

62900

Účastníci zaměstnaní 6 

měsíců po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 5 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

63100

Účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 2 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

63200

Znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti včetně 

OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2015 2 31.12.2023 -
Hodnota byla stanovena v návaznosti na zjištěnou absorbční kapacitu možných 

podporovatelných zařízení na území MAS Moravská cesta, dle zásobníku projektů 

a doporučení pracovních skupin.

93701
Počet podpořených 

podniků/příjemců
podniky výstup 0 10.12.2015 10 31.12.2023 3 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

 

94800

Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledek 0 10.12.2015 1,4 31.12.2023 0,4 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

93102
Počet podpořených 

kooperačních činností 

činnosti 

spolupráce
výstup 0 10.12.2015 1 31.12.2023 0 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

94800

Pracovní místa vytvořená v 

rámci podpořených projektů 

(Leader)

FTE výsledek 0 10.12.2015 0,1 31.12.2023 0 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin

92501 Celkové veřejné výdaje EUR výstup 0 10.12.2015 29 836 31.12.2023 0 Stanovení dle zásobníku projektů a doporučení pracovních skupin
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