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ZÁPIS z jednání hodnoticí komise pro výzvu k předkládání žádostí o podporu SCLLD

Datum jednání 10. 10. 2016

Čas jednání (od – do) 10 – 17:30

Místo jednání Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Seznam účastníků

Přehled hodnocených integrovaných strategií:

Č. Registrační číslo Nositel integrované strategie
Výsledné 
hodnocení 
za OPZ

Detail hlasování 
o výsledném 
hodnocení

1. CLLD_16_01_086
MAS Společnost pro rozvoj 
Humpolecka, z.s.

Ano s výhradou
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

Přílohy: 

 Vypracované hodnocení strategie komunitně vedeného rozvoje

Hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. pro
období 2014 – 2020

Identifikace strategie a její verze

Název strategie
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS  
Společnost pro rozvoj Humpolecka

Nositel strategie Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Identifikace verze strategie Verze 1

Datum předložení verze strategie ŘO OPZ 
k posouzení

13. 9. 2016

Identifikace útvaru ŘO OPZ, který posouzení provedl, a části strategie, k němuž se posouzení 
vztahuje

Útvar ŘO OPZ Oddělení projektů CLLD

Vymezení investičních priorit / 
specifických cílů OPZ, které byly při 
posuzování brány v potaz

Investiční priorita 2.3: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Vymezení částí strategie, k nimž se 
posouzení vztahuje

Programový rámec OPZ a k němu příslušné části příloh finančního plánu 
a indikátorů
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Kritéria pro posouzení souladu obsahu integrované strategie s cíli, zaměřením a podmínkami OPZ

Skupina kritérií Č. Název kritéria
Splňuje ano/ ano 
s výhradou / ne

Věcné zaměření dotčené části 
strategie,

soulad navrhovaných opatření 
integrované strategie 
s programem

1.
Odpovídá zaměření dotčené části integrované 
strategie příslušným investičním prioritám / 
specifickým cílům programu/cílům programu?

Ano s výhradou

Finanční plán
(relevantní pro OPZ)

2.
Odpovídá požadovaná výše celkových způsobilých 
výdajů nastaveným finančním 
a časovým limitům? 

Ano s výhradou

Plnění indikátorů
3.

Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní 
vzhledem k požadovanému finančnímu objemu na 
jednotlivá opatření? 

Ano s výhradou

4. 

Odpovídají indikátory uvedené v integrované 
strategii vybraným aktivitám? 

Ano s výhradou

Hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. pro
období 2014 – 2020

Č.
Číslo 
kritéria

K části 
dokumentu

Formulace výhrady (nedostatku) Návrh změny

1. I.
Programový 
rámec OPZ

Popis možných zaměření projektů 
realizovaných v rámci opatření

Opatření 1.4.1. Zvyšování 
zaměstnanosti a rozvoj lidských 
zdrojů:

Pouze upozornění pro nositele 
integrované strategie.

Opatření 4.2.3. Zajištění poskytování 
kvalitních služeb pro sociální 
začleňování:

Nejsou uvedena bližší specifika ve 
vztahu k potřebám obyvatel daného 
území. Uvedený výčet je obecný.

Opatření 1.4.4. Podpora prorodinných 
opatření:

Individuální péče o děti není 
podporovanou aktivitou ve výzvě ŘO 
OPZ č. 047.

Opatření 1.4.1. - Bez návrhu na 
změnu.

Upozorňujeme, že aktivity v oblasti 
zaměstnanosti musí vždy mít 
přímou vazbu na uplatnění 
podpořených osob na trhu práce. 
Nelze např. podpořit projekty, které 
se zaměří jen na rekvalifikace a 
další vzdělávání, bilanční a pracovní 
diagnostiku apod. bez přímé 
uplatnitelnosti osob z cílových 
skupin na trhu práce. V každém 
projektu by měla být zařazena 
aktivita spojená s tvorbou nových 
udržitelných pracovních míst, 
umístěním na volná pracovní místa 
nebo zprostředkováním 
zaměstnání. Viz výzva ŘO OPZ pro 
MAS č. 047 

Opatření 4.2.3. - Požadujeme
podrobněji popsat příklady 
podporovaných projektů ve vztahu 
ke konkrétním zjištěným potřebám 
obyvatel území.

Opatření 1.4.4. - Požadujeme
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odstranit individuální péči o děti 
z programového rámce OPZ.

V rámci prorodinných aktivit lze 
podpořit pouze vzdělávání 
pečujících osob. Dále dle 
„Specifické části pravidel pro 
žadatele a příjemce pro projekty 
OPZ se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými 
náklady“ je možné hradit v rámci 
přímé podpory cílové skupiny 
příspěvek na péči o dítě a další 
závislé osoby – nejde však o aktivitu 
projektu.

Upozorňujeme, že při vyhlašování 
výzev MAS bude povinností nositele 
SCLLD uvést výčet podporovaných 
aktivit do souladu s výčtem 
uvedeným ve výzvě ŘO OPZ pro 
MAS č. 047.

2. I.
Programový 
rámec OPZ

Podporované cílové skupiny

Některé uvedené cílové skupiny 
nejsou podporované ve výzvě ŘO OPZ 
č. 047 (např. národnostní menšiny, 
ohrožené osoby do 18 let věku, 
senioři). 

Cílové skupiny „rodiče s malými 
dětmi“ a „ženy ohrožené na trhu 
práce“ jsou v rámci IP 2.3 ve výzvě ŘO 
OPZ  pro MAS definovány obecněji. 

Viz výzva ŘO OPZ pro MAS č. 047, 
která je pro nositele SCLLD závazná při 
vyhlašování výzev MAS.

Požadujeme odstranit 
z programového rámce cílové 
skupiny, které nepatří mezi 
podporované cílové skupiny ve 
výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047.

Doporučujeme cílovou skupinu 
„rodiče s malými dětmi“ nahradit 
nejbližší relevantní nadřazenou 
cílovou skupinu v souladu s výzvou 
ŘO OPZ pro MAS č. 047, např. 
cílovou skupinou „osoby pečující o 
malé děti“ a cílovou skupinu „ženy 
ohrožené na trhu práce“ nahradit 
cílovou skupinou „osoby, které jsou 
znevýhodněny vzhledem k věku“ 
nebo „osoby vracející se na trh 
práce po návratu 
z mateřské/rodičovské dovolené“.

Upozorňujeme, že při vyhlašování 
výzev MAS bude povinností nositele 
SCLLD uvést výčet podporovaných 
cílových skupin do souladu s výčtem 
uvedeným ve výzvě ŘO OPZ pro 
MAS č. 047, tj. ŘO OPZ může při 
metodickém ověření výzvy MAS 
požadovat odstranění cílových 
skupin, které nejsou 
podporovatelné.

3. I.
Programový 
rámec OPZ

Typy příjemců podpory

Typy oprávněných příjemců podpory u 
jednotlivých opatření programového 
rámce nejsou specifikovány (zúženy) 

Požadujeme upravit a specifikovat 
výčet typů příjemců podpory u 
jednotlivých opatření 
programového rámce relevantní 
vzhledem k charakteru daného 
opatření. 
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dle charakteru daného opatření. Výčet 
typu příjemců podpory je široký a u
některých opatření nejsou někteří 
uvedení příjemci vůbec oprávněnými 
(např. pro aktivity na podporu 
sociálních služeb jsou oprávněnými 
žadateli pouze registrovaní 
poskytovatelé sociálních služeb).

Nejasná struktura typu příjemců u 
jednotlivých opatření se následně 
promítá do rozpadu zdrojů financování
ve finančním plánu (tabulka e), f) a h)
dle MPIN), zejména pokud jde o část 
připadající na veřejné zdroje (sloupec 
(b) a (c)) a soukromé zdroje (sloupec 
(d)), viz také výhrada č. 9. níže, 
kritérium II. Příloha 1 Finanční plány a 
IN.

Doporučujeme vycházet ze zjištění 
z mapování relevantních aktérů 
působících v území, viz analytická 
část SCLLD. 

V souvislosti s tím požadujeme 
upravit adekvátně také finanční 
plán.

Upozorňujeme, že příjemcem 
v případě sociálních služeb může 
být jen registrovaný poskytovatel 
sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Obec může být pouze objednatelem 
služby oprávněným vydat Pověření 
k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s 
Rozhodnutím č. 2012/21/EU. Viz 
výzva ŘO OPZ pro MAS č. 047, 
příloha č. 9.

Dále upozorňujeme, že sociální 
podniky nejsou samostatnou právní 
formou, ve výzvě proto nelze uvádět 
jako příjemce podpory „sociální 
podnik“ (viz opatření 1.4.1., 4.2.3., 
1.4.4., 1.4.3.), ale vždy jen 
podporovanou právní formu dle 
podmínek výzvy. 

Upozorňujeme, že v procesu 
vyhlašování výzev MAS bude 
povinností nositele SCLLD uvést 
výčet možných příjemců dotace do 
souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, tj. ŘO 
OPZ může při metodickém ověření 
výzvy MAS požadovat odstranění 
neoprávněných příjemců podpory.

4. I.
Programový 
rámec OPZ

Principy pro určení preferenčních 
kritérií
Pouze upozornění pro nositele 
integrované strategie.

Bez návrhu na změnu. 

Upozorňujeme, že smyslem 
preferenčních kritérií je dát nositeli 
SCLLD možnost uplatnit ve výzvách 
MAS takové principy, které 
zohledňují charakter daného území 
a jeho specifické potřeby. 

Dále upozorňujeme, že principy pro 
určení preferenčních kritérií musí 
být nastaveny nediskriminačně, 
stejně jako potom ve výzvách 
samotná preferenční kritéria MAS.
Výčet jednotlivých preferenčních 
kritérií ve výzvách MAS by měl být 
v souladu s tím, jak jsou nastaveny 
principy pro určování preferenčních 
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kritérií v programovém rámci OPZ 
příslušné SCLLD. ŘO OPZ bude při 
metodickém ověřování výzvy MAS 
posuzovat, zda nejsou stanovená 
hodnotící kritéria vůči některým 
skupinám žadatelů diskriminační.  

V případě kritéria „inovativní 
přístupy a technologie“ by vždy 
měla být stanovena jasná pravidla 
pro hodnocení této inovativnosti. 
Speciálně u tohoto kritéria, pokud 
bude uplatněno ve výzvě MAS, bude 
ŘO OPZ požadovat detailní 
vymezení a popis jeho hodnocení.

Preferenční kritéria ve výzvách MAS 
musí být nastavena tak, aby byla 
jednoznačně hodnotitelná. Žadateli 
musí být jasné, co přesně dané 
kritérium zahrnuje (přesná definice 
kritéria) a jak bude kritérium 
hodnoceno (za jakých podmínek 
žadatel kritérium 
naplnění/nenaplní).

5. I.
Programový 
rámec OPZ

Časový harmonogram realizace 
opatření ve vazbě na finanční plán

V programovém rámci OPZ není 
uveden časový harmonogram realizace 
opatření (harmonogram výzev) ve 
vazbě na finanční plán. 

Požadujeme doplnění 
harmonogramu výzev pro 
zpřesnění realizace opatření a 
k ověření nastaveného čerpání ve 
finančním plánu.

Upozorňujeme, že čerpání ve 
finančním plánu by mělo 
korespondovat s předpokládaným 
datem schválení SCLLD a s 
harmonogramem plánovaných 
výzev MAS na integrované projekty 
a s výší na ně alokovaných 
finančních prostředků.

6. I.
Programový 
rámec OPZ

Výše způsobilých výdajů
integrovaných projektů

Opatření 1.4.1. Zvyšování 
zaměstnanosti a rozvoj lidských 
zdrojů:

Nesoulad mezi výší alokace na 
opatření (2 189,85 tis. Kč) a maximální 
výší způsobilých výdajů (max. 
4.000.000 Kč).

Opatření 1.4.4. Podpora prorodinných 
opatření:

Nesoulad mezi výší alokace na 
opatření (2 189,85 tis. Kč) a maximální 
výší způsobilých výdajů (max. 

Požadujeme odstranit tento
nesoulad u obou opatření.
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4.000.000 Kč).

7. II.
Příloha 1 
Finanční plány a 
IN

Čerpání ve finančním plánu je 
nastaveno nad rámec navýšené 
indikované alokace na SCLLD.

Celková částka za období realizace 
SCLLD přesahuje max. možnou alokaci 
na strategii, která byla stanovena ŘO 
OPZ v rámci Informace č. 1 ŘO OPZ pro 
MAS.

Požadujeme opravu finančního 
plánu v tabulce e), f) a h) dle MPIN, 
a to tak, aby nastavené čerpání 
nepřesahovalo částku indikované 
alokace, navýšené maximálně 
o 30 %, která byla stanovena ŘO 
OPZ (viz Informace č. 1 ŘO OPZ pro 
MAS).

Nezapomeňte opravu zohlednit 
také v ISKP.

Indikovaná alokace na SCLLD MAS 
Společnost pro rozvoj Humpolecka, 
z.s. byla stanovena ve výši 11 230 
000,00 Kč a s 30% navýšením činí 
max. 14 599 000,00 Kč. Ve 
finančním plánu SCLLD je 
nastaveno čerpání v celkové výši 
15 629 560,00 Kč.

8. II.
Příloha 1 
Finanční plány a 
IN

Příspěvek Unie ve finančním plánu 
SCLLD není v souladu s pravidly IP 2.3 
OPZ.

Výše podílu EU ve sloupci (a) Příspěvek 
Unie, v tabulce e), f) a h) dle MPIN u 
všech opatření neodpovídá nastavené 
výši v IP 2.3 OPZ, která je 85 % 
z celkových způsobilých výdajů (CZV). 

Výše podílu EU je stanovena 
na základě území dopadu, 
který je v případě IP 2.3 OPZ 
zaměřen pouze na méně 
rozvinuté regiony. 

Požadujeme opravu příspěvku EU
u všech opatření za celé období 
plánovaného čerpání 
v programovém rámci OPZ.

Oprava se týká tabulky e), f) a h) 
finančního plánu dle MPIN.
Nezapomeňte opravu zohlednit 
také v ISKP.

Rozpad zdrojů financování 
na spolufinancování dle typu 
příjemce (NNO, obchodní 
korporace, obce a další subjekty) 
nastavíte od plánovaného, resp. 
odhadovaného, složení 
potenciálních příjemců.

Mira spolufinancování způsobilých 
výdajů je blíže uvedena v Obecné 
části pravidel pro žadatele 
a příjemce v kapitole 16 
Spolufinancování projektů (viz 
www.esfcr.cz, sekce Dokumenty, 
OP Zaměstnanost 2014 – 2020). 

9. II.
Příloha 1 
Finanční plány a 
IN

Podíl spolufinancování v tabulce e), f) 
a h) dle MPIN není v souladu s výčtem 
potenciálních oprávněných žadatelů.

Povinná míra spolufinancování je u 
obcí, u organizací zřizovaných obcemi 
a u dobrovolných svazků obcí 

Požadujeme opravu podílu 
spolufinancování dle struktury 
potenciálních příjemců u daného 
opatření, která by měla odpovídat 
absorpční kapacitě daného území.

Opravu zohledněte v tabulce e), f) a 
následně i v tabulce h) dle MPIN. 
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nastavena ve výši min. 5 % dle pravidel 
spolufinancování.

Vzdělávací a poradenské instituce, 
které mohou mít právní formu 
obchodních korporací, mají 
spolufinancování ve výši 15 %, stejně 
tak fyzické osoby (OSVČ). 

Míru spolufinancování je potřeba 
zohlednit ve zdrojích financování ve 
sloupci (b) Národní veřejné zdroje (SR, 
SF), ve sloupci (c) Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, jiné) a ve sloupci (d) 
Národní soukromé zdroje dle 
plánované struktury typu 
potenciálních příjemců.

Nezapomeňte opravu zohlednit 
také v ISKP.

Rozpad zdrojů financování na 
spolufinancování dle typu příjemce 
(NNO, obchodní korporace, obce a 
další subjekty) nastavíte od 
plánovaného, resp. odhadovaného,
složení potenciálních příjemců (viz 
výhrada níže).

Míra spolufinancování způsobilých 
výdajů je blíže uvedena v Obecné 
části pravidel pro žadatele a 
příjemce v kapitole 16 
Spolufinancování projektů (viz 
www.esfcr.cz, sekce Dokumenty, 
OP Zaměstnanost 2014 – 2020). 

Upozorňujeme, že finanční plán 
OPZ je predikce nositele SCLLD 
zpracovaná na základě 
kvalifikovaného odhadu. Z úrovně 
ŘO OPZ bude sledováno plnění 
celkového finančního plánu, resp. 
sloupce Celkové způsobilé výdaje 
(CZV). 

10. II.
Příloha 1 
Finanční plány a 
IN

Nesoulad listinné a elektronické verze 
údajů ve financování SCLLD.

V tabulce e) Financování podle 
jednotlivých specifických cílů a 
opatření SCLLD v jednotlivých letech, 
v tabulce f) Financování SCLLD 
v jednotlivých letech podle 
specifických cílů operačních programů 
a v tabulce h) Financování podle 
programů a ESI fondů dle MPIN jsou 
uvedeny odlišné údaje oproti údajům 
v ISKP v záložce Financování, a to za 
rok 2019, 2020, 2021 (u opatření 4.2.3. 
Zajištění poskytování kvalitních služeb 
pro sociální začleňování) a 
v souhrnných tabulkách za celé období 
2016 – 2023 (u všech opatření).

Požadujeme uvést do souladu 
elektronickou verzi finančního 
plánu v podobě tabulky e), f) a h) 
dle MPIN s údaji v ISKP (záložka 
Financování podle specifických cílů 
a Financování podle fondů).

Dodržujte prosím pečlivě soulad 
všech údajů obou verzí finančního 
plánu (elektronické v podobě 
tabulky e), f) a h) a systémové 
v podobě údajů na záložce 
Financování v ISKP).

11. II.
Příloha 1 
Finanční plány a 
IN

Není doložena tabulka h) dle MPIN 
Financování podle programů a ESI 
fondů (Podpora v tis. Kč).

Požadujeme doložit tabulku h) 
Financování podle programů a ESI 
fondů (Podpora v tis. Kč), která se 
automaticky generuje v MS2014+ 
z údajů vyplněných v tabulce e) dle 
MPIN, ale je povinnou přílohou 
SCLLD.

12.
III., IV.

Programový 
rámec OPZ a 
Příloha 1 
Finanční plány a 
IN

Chybný výběr a nastavení indikátorů
pro jednotlivá plánovaná opatření:

Opatření 1.4.1. Zvyšování 
zaměstnanosti a rozvoj lidských 

Požadujeme doplnit všechny 
relevantní indikátory, které se 
vážou k jednotlivým podporovaným 
opatřením.

Požadujeme doplnit indikátory u 
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zdrojů:

Chybí indikátor výstupu 5 01 05 a 
indikátor výsledku 6 29 00 a 5 01 30 

Přebývá nerelevantní indikátor 
výstupu 6 70 01 a výsledku 6 70 10 

Opatření 4.2.3. Zajištění poskytování 
kvalitních služeb pro sociální 
začleňování:

Chybí indikátor výstupu 5 51 02 a 
indikátor výsledku 6 73 10

Přebývá nerelevantní indikátor 
výsledku 6 28 00 

Opatření 1.4.4. Podpora prorodinných 
opatření:

Chybí indikátory výstupu 5 00 01, 5 01 
00 a indikátory výsledku 5 01 20 a 5 01 
10

Přebývají nerelevantní indikátory 
výsledku 6 31 00, 6 29 00, 6 32 00, 6 
70 10 a indikátor výstupu 6 70 01

Opatření 1.4.3. Podpora činnosti 
sociálních podniků:

Chybí indikátory výstupu 1 02 12 a 1 
02 13 a indikátor výsledku 1 02 11  

Přebývají nerelevantní indikátor 
výstupu 6 70 01 a indikátory výsledku 
6 31 00, 6 29 00 a 6 32 00

Chybné nastavení cílových hodnot 
indikátorů výstupu a výsledku pro 
jednotlivá plánovaná opatření:

Opatření 4.2.3. Zajištění poskytování 
kvalitních služeb pro sociální 
začleňování:

Chybné nastavení cílové hodnoty u 
indikátoru výstupu 6 00 00

Opatření 1.4.4. Podpora prorodinných 
opatření:

Chybné nastavení cílové hodnoty u 
indikátoru výstupu 6 00 00

Opatření 1.4.1. Zvyšování 
zaměstnanosti a rozvoj lidských 
zdrojů:

- indikátor výstupu 5 01 05 
Počet zaměstnavatelů, 
kteří podporují…

- indikátory výsledku 6 29 
00 Účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení… a 5 
01 30 Počet osob 
pracujících v rámci 
flexibilních….

Požadujeme odstranit indikátory u 
Opatření 1.4.1. Zvyšování 
zaměstnanosti a rozvoj lidských 
zdrojů:

- indikátor výstupu 6 70 01 
Kapacita podpořených 
služeb

- indikátor výsledku 6 70 10 
Využívání podpořených 
služeb

Požadujeme doplnit indikátory u
Opatření 4.2.3. Zajištění 
poskytování kvalitních služeb pro 
sociální začleňování:

- indikátor výstupu 5 51 02 
Počet podpořených 
komunitních center

- indikátor výsledku 6 73 
10 Bývalí účastníci 
projektů….

Požadujeme odstranit indikátor u
Opatření 4.2.3. Zajištění 
poskytování kvalitních služeb pro 
sociální začleňování:

- indikátor výsledku 6 28 00 
Znevýhodnění účastníci…

Požadujeme doplnit indikátory u 
Opatření 1.4.4. Podpora 
prorodinných opatření:

- indikátory výstupu 5 00 01 
Kapacita podpořených 
zařízení… a 5 01 00 Počet 
podpořených zařízení 
péče…

- indikátory výsledku 5 01 
20 Počet osob 
využívajících… a 5 01 10 
Počet osob využívajících 
zařízení…
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Požadujeme odstranit indikátory u 
Opatření 1.4.4. Podpora 
prorodinných opatření:

- indikátory výsledku 6 31 
00 Účastníci ve věku … 6 
29 00 Účastníci 
zaměstnaní… 6 32 00 
Znevýhodnění účastníci… 
6 70 10 Využívání 
podpořených služeb

- indikátor výstupu 6 70 01 
Kapacita podpořených 
služeb

Upozorňujeme, že indikátory 6 31 
00, 6 29 00 a 6 32 00 uvádíte pouze 
v monitorovacím systému MS2014+ 
nikoliv v programovém rámci OPZ a
tabulce g) přílohy 1 Finanční plány a 
IN

Upozorňujeme, že indikátor 6 70 10 
uvádíte v programovém rámci OPZ 
a tabulce g) přílohy 1 Finanční plány 
a IN, nikoliv v 
monitorovacím systému MS2014+ 

Požadujeme doplnit indikátory u 
Opatření 1.4.3. Podpora činnosti 
sociálních podniků:

- indikátory výstupu 1 02 12 
Počet podpořených již 
existujících…. a 1 02 13 
Počet sociálních podniků

- indikátor výsledku 1 02 11 
Počet sociálních podniků 
vzniklých díky….

Požadujeme odstranit indikátory u
Opatření 1.4.3. Podpora činnosti 
sociálních podniků:

- indikátor výstupu 6 70 01 
Kapacita podpořených 
služeb

- indikátory výsledku 6 31 
00 Účastníci ve věku… 6 
29 00 Účastníci 
zaměstnaní… 6 32 00 
Znevýhodnění účastníci…

Požadujeme doplnit chybějící 
indikátory a jejich hodnoty 
v tabulce g) dle MPIN.

Požadujeme upravit přílohu SCLLD 
týkající se indikátorů (Příloha 1 



10

Finanční plány a IN) podle tabulky 
g), která je uvedena v MPINu, 
v souladu s přepracovanými a 
doplněnými informacemi týkajícími 
se indikátorů.

Nezapomeňte opravu zohlednit 
také v ISKP.

Požadujeme upravit cílové hodnoty 
u indikátorů výstupu pro jednotlivá 
plánovaná opatření: 

Opatření 4.2.3. Zajištění 
poskytování kvalitních služeb pro 
sociální začleňování:

Chybné nastavení cílové hodnoty u

- indikátoru výstupu 6 00 00 
Celkový počet účastníků 

Upozorňujeme, že nastavená cílová 
hodnota indikátoru 6 00 00
neodpovídá alokaci na dané 
plánované opatření. Cílová hodnota 
se zdá být vzhledem k alokaci 
podhodnocena.

Opatření 1.4.4. Podpora 
prorodinných opatření:

Chybné nastavení cílové hodnoty u

- indikátoru výstupu 6 00 00 
Celkový počet účastníků

Upozorňujeme, že nastavená cílová 
hodnota indikátoru 6 00 00
neodpovídá alokaci na dané 
plánované opatření. Cílová hodnota 
se zdá být vzhledem k alokaci 
podhodnocena.

Upozorňujeme, že dosažení 
cílových hodnot indikátorů by mělo 
být reálné (nastavení cílových 
hodnot musí odpovídat rozsahu 
plánovaných aktivit).




