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3.4.2 Programový rámec Operačního programu zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost (dále také OPZ) umožňuje realizaci Komunitně vedeného místního
rozvoje v investiční prioritě 2.3., specifickém cíli 2.3.1. „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“.
Přes poměrně nízkou míru nezaměstnanosti je v území MAS Achát latentní hrozba nárůstu
nezaměstnanosti. Na území došlo k významnému útlumu sklářského a textilního průmyslu, došlo k
poklesu nabídky pracovních míst. Značná část obyvatel dojíždí za prací mimo území MAS, pracuje v
automobilovém průmyslu, což může mít při poklesu výkonnosti tohoto odvětví „dominový efekt“ na
kooperující dodavatele a tím i na nabídku pracovních míst v okolí (kapitola 2.1.9., 2.1.10.3., 2. 1. 11., 2.
1. 13.).
Téma vzdělávání a zaměstnanosti patří mezi důležité oblasti rozvoje území MAS Achát. Jsou zřejmé i
další souvislosti vyplývající ze SWOT analýzy:

-

nedostatečná síť sociálních služeb
nedostatek stabilizovaných podnikatelských subjektů
slabé zastoupení firem s inovačním potenciálem
zhoršení ekonomické situace –snížení koupěschopnosti, ztráta pracovních míst, zánik
ekonomických subjektů, odliv obyvatel do míst s vyšší nabídkou pracovních příležitostí
degradace sociální infrastruktury a základních služeb na venkově
nárůst sociálně nepřizpůsobivých občanů a s tím související zhoršení bezpečnosti
zánik nebo stěhování velkých zaměstnavatelů
odliv ekonomicky aktivních, vzdělaných lidí.

Tyto oblasti také souvisí s aktivitami OPZ a je zde také návaznost na aktivity OP VVV, IROP a
PRV.
Aktivity, které lze realizovat v OPZ v rámci SCLLD MAS Achát:
- strategický cíl č. 1 -Kvalitní podmínky pro život v území
- strategický cíl č. 2 -Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky

3.4.2.1. Návaznost řešených opatření OPZ na analytickou část
Strategický cíl 1.Kvalitní podmínky pro život v území
Specifický cíl : 1.3. Kvalitní a dostupné občanské služby
Opatření : 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální služby, sociální začleňování
Vazba na analytickou část: V letech 2013 a 2014 došlo k vytvoření Akčních plánů sociálních služeb,
které navazují a vycházejí ze strategických dokumentů, kterými jsou Komunitní plány sociálních služeb
regionu Semilska, Turnovska a Jablonecka (2.1.9.3.).
Z hlediska cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením, je za prioritní považována potřebnost
služeb zajišťovaných v přirozeném prostředí klienta (osobní asistence, terénní pečovatelská služba),
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dále služby rané péče, hospicové péče a denního stacionáře. Za další prioritu je považováno mapování
a odstraňování bariér, které znesnadňují život zdravotně postižených občanů (kapitola 2.1.9. Život v
obcích, podkapitola 2.1.9.3. Sociální a zdravotní služby).
SWOT analýza ke kapitole 2.1.9. Život v obcích, zejména následující oblasti: Silné stránky - Velké
množství neziskových organizací a spolků, Dobrovolná účast osob na kulturním, společenském a
sportovním životě v obcích. Slabé stránky – špatná dopravní dostupnost kulturního vyžití a občanské
vybavenosti veřejnou dopravou, velmi řídká síť zdravotnických a sociálních služeb, nedostatečné
zajištění sociálních služeb u menších obcí, nedostatečná kapacita pečovatelské služby, nízká
informovanost o sociálních službách. Příležitosti – volná kapacita stávajících objektů občanské
vybavenosti (př. ozdravovna Radostín, KD Pěnčín (LB),…), rozvoj personálních kapacit pro práci s dětmi
a mládeží, seniory, osobami ohroženými soc. vyloučením, aktivnější role v dobrovolných svazcích obcí
a sdruženích. Hrozby – tlak na centralizaci zdravotnických služeb do velkých měst, nedostatečná
kapacita zdravotních a sociálních služeb v souvislosti se stárnutím populace.
Strategický cíl 1. Kvalitní podmínky pro život v území
Specifický cíl: 1.3. Kvalitní a dostupné občanské služby
Opatření: 1.3.7. Prorodinná opatření
Vazba na analytickou část: Zejména na venkovských a malotřídních školách byla zaznamenána
nedostatečná kapacita školních družin. Do školních družin jsou přijímány pouze děti 1. – 3. ročníku ZŠ
(kapitola 2. 1. 11. Vzdělávání, školství). Nejenom tato skutečnost má za následek odliv dětí do
městských škol, kde je dostatek odpoledních volnočasových aktivit, zájmových kroužků a delší provozní
doba školských zařízení. Aby měli rodiče možnost zapojit se plnohodnotně do pracovního procesu, je
důležité poskytnout, zejména v menších obcích, dostatečnou provozní dobu a kapacitu jak MŠ, tak
školních družin nebo klubů, popřípadě nabídnout alternativu dětských skupin.
SWOT analýza k oblasti Vzdělávání a školství zaznamenává jako jednu ze slabých stránek oblasti malou
kapacitu školních družin, či neexistenci zařízení pro děti do 3 let. Mezi příležitostmi je jmenována
spolupráce obcí při zajištění existence škol a jejich dostupnosti, nebo rozvoj personálních kapacit pro
práci s dětmi a mládeží, či rozšíření nabídky mimoškolních aktivit.
Rozšíření kapacity školních družin prostřednictvím realizace dětských klubů nebo skupin má význam
jak z hlediska zaměstnanosti a uplatnění rodičů malých dětí (zejména žen na trhu práce), tak z hlediska
zvýšení počtu pracovních míst pro pečující osoby v dětských klubech, asistenty dětí nebo pracovníky
příměstských táborů.
Strategický cíl 2. Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky
Specifický cíl: 2.3. Podpora zaměstnanosti v území
Opatření: 2.3.3. Podpora zaměstnanosti
Vazba na analytickou část: Jako největší problém v území je vnímána vysoká dojížďka za prací mimo
území MAS a také jednostranné zaměření podniků na automobilový průmysl. Vzhledem ke stárnutí
obyvatel regionu je potřeba podporovat zaměstnavatele v místě (2. 1. 10.).
Na území MAS Achát se nachází řada lokalit, kde hrozí sociální vyloučení, a to zejména ve městě Semily
a Železný Brod nebo v obcích s malou dopravní obslužností. Obyvatelé těchto lokalit mají většinou jen
základní vzdělání a právě v těchto lokalitách je nejvyšší míra nezaměstnanosti (kapitola 2. 1. 10.
Podnikání, výroba, zaměstnanost).
SWOT analýza ke kapitole 2. 1. 10. Podnikání, výroba, zaměstnanost, zejména následující oblasti: Slabé
stránky - Množství nevyužívaných nebo jen částečně využívaných objektů typu brownfields, míra
nezaměstnanosti, nedostatek stabilizovaných podnikatelských subjektů, vysoká vyjížďka za prací, slabé
zastoupení firem s inovačním potenciálem, nedostatečné technické vybavení řady firem. Příležitosti –
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Podpora sociálního podnikání, rozvoj podnikání, Podpora aktivní politiky zaměstnanosti vč. osob
obtížně umístitelných na trhu práce. Hrozby - zhoršení ekonomické situace, snížení koupěschopnosti.

3.4.2.2. Vazba na horizontální témata PR OP Zaměstnanost
3.4.2.2. Vazba na horizontální témata PR OP Zaměstnanost
V OPZ a tím i v Programových rámcích SCLLD MAS Achát, zaměřených na OPZ jsou posuzována tři
témata:
-

udržitelný rozvoj
podpora rovných příležitostí a nediskriminace
podpora rovnosti mezi muži a ženami

Ve specifickém cíli 2.3.1. OPZ
Ověření, že projekt nemá negativní vliv na rovnost žen a mužů a princip nediskriminace, musí být vždy
promítnuto do výběru žádostí o podporu. Všichni žadatelé musí v žádosti vyznačit, jaký dopad bude
mít realizace projektu na dodržování principů rovnosti žen a mužů a nediskriminaci.
Zapojení principu rovnosti žen a mužů a nediskriminace znamená potírání diskriminace na základě
pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální
orientace.
Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí,
propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením.
Na environmentální témata a ochranu životního prostředí mohou být zaměřeny např. vzdělávací
aktivity pro účastníky programů, zaměstnanost nebo sociální podnikání.
Programové rámce SC 2.3.1. OPZ umožňují na tyto výzvy reagovat vytvářením a rozvojem konkrétních
školicích programů, podporou vytváření nových pracovních míst s různými formami zaměstnání,
podporou slaďování rodinného a pracovního života, odstraňováním bariér rovného přístupu k
zaměstnání a rozvoji programů cílených na odstraňování diskriminace na základě pohlaví, etnického
původu, zdraví nebo věku.
Předpokládáme pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminaci, stejně tak jako na
podporu rovnosti mezi muži a ženami. Předpokládáme neutrální vliv na udržitelný rozvoj. V žádném
případě nesmí mít projekty potenciálních příjemců negativní vliv na udržitelný rozvoj.

3.4.2.3. Definice opatření SCLLD 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální
služby, sociální začleňování
1) Specifický cíl SCLLD: 1.3. Kvalitní a dostupné občanské služby
1.1) Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální služby, sociální začleňování

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
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V rámci tohoto opatření budou podporovány například tyto typy projektů: odborné sociální
poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež ad. Realizací těchto projektů dojde k naplnění požadavků na navýšení kapacity
lokálních aktérů v této oblasti, a tím k naplnění specifického cíle 2.3.1. OPZ.
Jak je uvedeno v analytické části SCLLD, v území působnosti MAS Achát je jedna sociálně vyloučená
lokalita dle platného seznamu, o jedné lokalitě nebylo o zařazení do seznamu rozhodnuto, nicméně na
území se nachází několik lokalit, kde sociální vyloučení může hrozit.
Rodiče z této skupiny obyvatel mnohdy vychovávají děti v nemotivujícím a nevhodném prostředí, děti
mají díky společensky nežádoucímu chování svých rodičů zkreslené představy o fungování společnosti
a nejsou vybaveny potřebnými kompetencemi pro život ve společnosti. Hrozba ztráty zaměstnání
především u profesí s velmi nízkými platy, může do dluhové pasti vtáhnout i osoby zatím pracující. NNO
působící na území MAS Achát v oblasti sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách, trápí nejisté a časově nerovnoměrně rozložené financování na zajištění
provozování jejich činností. Potřebné jsou také sociální služby, které jsou nad rámec tohoto zákona
nebo mimo jeho režim, případně se jedná o činnosti doplňkové a fakultativní. Ve všech těchto
oblastech je velkým problémem zajištění financování a s tím spojené udržitelnosti realizovaných aktivit
i po skončení finančních zdrojů např. z dotace. Udržitelnost aktivit je ovšem nutná právě pro
potřebnost a smysluplnost aktivit, kdy je neefektivní začínat aktivitu vždy znovu v případě nalezení
vhodného zdroje financování.
B) Popis cíle opatření:
-

Zvýšení dostupnosti sociálních služeb
Podpora udržitelnosti rodinných a sociálních center
Podpora komunitního života
Integrace sociálně ohrožených skupin na trh práce
Snižování počtu osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy:
IROP: prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Opatření 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální služby, sociální začleňování je principiálně provázáno na
komunitní plánování na území MAS Achát. Aktivity podporované v rámci SC 4.1 IROP mají vzájemné
přímé či nepřímé vazby realizované prostřednictvím SCLLD MAS Achát a činností její kanceláře.
D) Priorizace navrhovaných opatření:
Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální služby, sociální začleňování
Opatření 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální služby, sociální začleňování je v rámci SCLLD MAS Achát
řazeno jako strategický cíl 1. Kvalitní podmínky pro život v území. Toto opatření je v programovém
rámci OPZ plánováno realizovat jako prioritu 1) opatření financovaná z alokované částky.
Na opatření je v rámci CLLD MAS Achát alokováno 2,5 mil. Kč z 11,9 mil. Kč. Dle zásobníku projektů
zjištěných komunitním projednáváním je na území poptávka realizovat v daném opatření projekty za
více než 5 mil. Kč. Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení celkové alokace byl prostor
pro navýšení dílčí alokace tohoto opatření.
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E ) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán:
Pořadové
číslo
výzvy
MAS

finanční alokace
plánovaný
plánované výzvy
termín
Název, stručný popis zaměření výzvy ( vč. Uvedení
- celkové
vyhlášení
opatření SCLLD )
způsobilé výdaje
výzvy (
( celkem v Kč )
měsíc, rok )
1.
Opatření SCLLD: 1.3.7. Prorodinná opatření
4 000 000
VI.17
2.
Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální 1 500 000
VI.17
služby, sociální začleňování
3.
Opatření SCLLD: 1.3.7. Prorodinná opatření
2 791 000
II.18
4.
Opatření SCLLD: 2.3.3. Podpora zaměstnanosti
2 500 000
II.18
5.
Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální 1 000 000
II.19
služby, sociální začleňování
MAS rozložila čerpání alokace podle připravenosti jednotlivých záměrů z území a zároveň s ohledem
na předpokládanou délku projektů ( 24 měsíců) a přidělenou alokaci a doporučení ŘO.
F) Popis možných zaměření projektů
 A. Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených
Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové
budou podporovány jen odlehčovací služby podle par. 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podporovány mohou být tyto druhy sociálních služeb:












odborné sociální poradenství
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
raná péče
kontaktní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
služby následné péče
osobní asistence
odlehčovací služby

Budou podporovány pouze sociální služby, jejichž aktivity jsou v souladu se schválenou SCLLD MAS
Achát a se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje/obce + sociální služby zařazené do
krajské sítě podporovaných sociálních služeb. Vyjmenované druhy sociálních služeb mohou být
podporovány pouze v rozsahu základních činností ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (důvodem je vyrovnávací platba).

B. Podpora komunitní sociální práce jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence
sociálního vyloučení
Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na
pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném
6

prostředí. Komunitní sociální práce představuje činnosti realizované nad rámec zákona č. 108/2006
Sb., v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přirozenou
vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Gestorem komunitní sociální
práce je kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona č. 108/2006 Sb.), například sociální pracovník obce
či dobrovolného svazku obcí. Komunitní sociální práce je uskutečňována podle pravidel definovaných
MPSV pro tuto činnost.
o C. Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č.
108/2006 Sb.
Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoliv komerčním), které
mají pozitivní dopad na osoby z cílových skupin na území MAS Achát. Podporovány budou programy a
činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované
terénní nebo ambulantní formou.
Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona
č. 108/2006 Sb. – tzn. nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou
jako sociální služba registrovány.
Podporovány budou zejména následující programy a činnosti:
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programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí
aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo
osoby závislé na návykových látkách
probační a resocializační programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími zařízení
pro výkon trestu odnětí svobody
aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj. zejména osob sociálně vyloučených
nebo sociálním vyloučením ohrožených + jako doplněk k projektům zaměřeným na vzdělávání
cílové skupiny osob (klientů), také vzdělávání pracovníků organizací (NNO, obce – tzv.
pracovníci, kteří pracují přímo s klienty). Vzdělávání pro tuto cílovou skupinu by mělo být do
projektu zahrnuto nikoliv jako hlavní aktivita projektu, ale jako smysluplný doplněk k hlavní
činnosti, přičemž žadatel by měl vždy dobře zdůvodnit benefit pro klienty. Vzdělávání
pracovníků organizací je možno např. formou krátkých WS, seminářů apod. dle skutečných
potřeb konkrétních pracovníků na území MAS Achát a to v maximálním rozsahu do 24 hodin
ročně (nikoliv tedy realizace nebo vytváření ucelených komplexních vzdělávacích programů).
aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo k
prevenci sociálního vyloučení (např. získávání základních sociálních a profesních dovedností,
pracovní rehabilitace atd.)
aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovně právních
vztahů apod.
aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci rodin nebo
komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované
profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní
péče (např. terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující atd.)
aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém
území. Projekt musí mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu osob (klientů).

Souhrnné informace k sociálním službám:
V rámci jednoho projektu bude možno kombinovat výše uvedené aktivity A, B a C. V žádosti o finanční
podporu musí žadatel jednotlivé aktivity jednotlivě rozlišit. Odlišné režimy financování/vykazování
nákladů u sociálních služeb a dalších aktivit nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. bude žadatel muset
rozlišit i v rozpočtu. Aktivity B a C budou podporovány mimo režim veřejné podpory.
Žadatel je povinen řídit se při přípravě projektu pokyny platnými v rámci OPZ. Během celé realizace
projektu je nutno řídit se platnými podmínkami v rámci OPZ.
G) Podporované cílové skupiny: Sociální služby – aktivity A. a B.:


osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené



osoby se zdravotním postižením (vč. osob s duševním onemocněním)



osoby s kombinovanými diagnózami



osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách



imigranti a azylanti



bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování



oběti trestné činnosti



osoby pečující o malé děti



osoby pečující o jiné závislé osoby



rodiče samoživitelé



osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané



osoby ohrožené předlužeností



osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi



osoby v nebo po výkonu trestu



osoby opouštějící institucionální zařízení



osoby ohrožené vícenásobnými riziky



osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

Aktivity C. také:
 sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (sociální pracovníci a pracovníci v
sociálních a zdravotních službách budou cílovou skupinou v případě, že součástí projektu
zaměřeného primárně na podporu cílové skupiny klientů bude doplňková aktivita zaměřená a
vzdělávání pracovníků)
 neformální pečovatelé
H) Typy příjemců podpory:
 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 nestátní neziskové organizace
 obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 dobrovolné svazky obcí
 vzdělávací a poradenské instituce
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školy a školská zařízení

V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do souladu s
výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 47, tj. uvede všechny relevantní příjemce podpory.
I) Absorpční kapacita MAS:
Na základě komunitních projednávání a dotazníkových šetření na území MAS Achát se projevily
potřeby realizace projektových záměrů v oblasti sociálních služeb poskytovaných dle zákona č.
108/2006 Sb. především v oblastech terénních a ambulantních programů, sociálního poradenství,
kontaktních a nízkoprahových center.
V území působí v této oblasti přibližně deset subjektů a minimálně dva jsou připraveni realizovat své
projekty (Most ke vzdělání, Andílek, DDM, větší obce apod.).
Dále je potřebné realizovat aktivity, které se zaměřují především na předcházení problémů v
potencionálně sociálně vyloučených lokalitách (např. aktivity prevence kriminality), na sociální
začleňování vyloučených osob (např. prostupné bydlení spojené s dalšími aktivitami vedoucími
společně k sociálnímu začleňování) a na prevenci sociálního vyloučení u osob ohrožených sociálním
vyloučením (prevence ztráty bydlení, motivace k udržení zaměstnání, protidluhové poradenství) apod.
Jako potřebné se jeví provázání sociálních služeb s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti nebo se
sociálním podnikáním.
Z připravovaných projektů žadatelů je možné jmenovat např. projekty se zaměřením na terénní
programy sociálních služeb, domovy napůl cesty, nízkoprahová centra, terapeutické dílny, osobní
asistenci nebo ranou péči.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ:
Rovné příležitosti a ochrana před diskriminací – pozitivní - Cílem opatření je omezit rizika sociálního
vyloučení resp. snížit počet osob sociálně vyloučených v regionu. Prostřednictvím opatření budou
posíleny mechanismy, které umožní rovný přístup a přispějí k potlačení sociálního vyloučení.
Rovnost žen a mužů – neutrální
Udržitelný rozvoj – neutrální

Cílovou skupinou projektu může být každý, kdo splňuje znaky cílové skupiny, bez ohledu na další
charakteristiky.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií:
- Aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu
- Inovativnost projektu
- Soulad projektu se strategií rozvoje regionu
- Dopad projektu na území více obcí či jejich částí (MAS bude preferovat, aby projekty nebyly
izolované a byly určeny pro širší část území)
- Soulad s principy LEADER
Preferenční kritéria budou nastavovány s ohledem na požadavky ŘO, potřeby regionu a tak, aby
nedocházelo k diskriminaci vůči žádné skupině obyvatel.
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L) Výše dotace:
Výše příspěvku se bude řídit rozpady financování dle výzvy ŘO pro MAS č. 47.
M) Monitorovací indikátory
Číslo
6 00 00
6 70 01
6 20 00
6 22 00

Číslo
6 70 10
6 73 10
6 73 15

Monitorovací indikátory výstupů
Název
Výchozí stav
Celkový počet účastníků
0
Kapacita podpořených služeb ( místa )
0
Počet projektů, které zcela nebo zčásti
provádějí sociální partneři nebo nevládní
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné
správy a veřejné služby na celostátní,
0
regionální a místní úrovni
Monitorovací indikátory výsledků
Název
Výchozí stav
Využívání podpořených služeb
0
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence
formou sociální práce naplnila svůj účel
0
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních
0
služeb, u nichž služba naplnila svůj účel

Cílový stav
30
12
2
1

Cílový stav
10
6
6

3.4.2.4. Definice opatření SCLLD 1.3.7. Prorodinná opatření
2) Specifický cíl SCLLD: 1.3. Kvalitní a dostupné občanské služby
2.1) Opatření SCLLD: 1.3.7. Prorodinná opatření
A. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech:
Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, přispívá ke zvýšení zaměstnanosti rodičů s
malými dětmi a zvyšuje šance uplatnění této cílové skupiny na trhu práce.

V rámci tohoto opatření budou podporovány například tyto typy projektů: Podpora zařízení, která
doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení, s možností podpory
příměstských táborů v době školních prázdnin; Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost;
Vzdělávání pečujících osob.
B. Popis cíle opatření:
Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny rodičů s dětmi, možnost návratu žen do zaměstnání vzhledem k
rozšíření kapacit a možností hlídáni dětí i mimo provozní doby školní družiny, nebo v době školních
prázdnin.
C. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy:
IROP, prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
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Opatření 1.3.7. Prorodinná opatření je principiálně provázáno na komunitní plánování na území MAS
Achát. Aktivity podporované v rámci SC 4.1 IROP mají vzájemné přímé či nepřímé vazby realizované
prostřednictvím SCLLD MAS Achát a činností její kanceláře.
Opatření SCLLD: 1.3.4. Zabezpečení kvalitního a dostupného vzdělávání, 1.3.5. Zabezpečení
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, 1.3.6. Podpora místních spolků a tradic,
společenských akcí, zapojení občanů do života v obcích, 1.3.7 Prorodinná opatření, 2.2.1. Podpora
drobného podnikání v obcích, 2.3.1. Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rozvoji
území, 2.3.3. Podpora zaměstnanosti
Zabezpečením dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení dojde krom zvýšení
zabezpečení kvalitního a dostupného vzdělávání také k podpoře místních spolků, společenských akcí,
podpoře drobného podnikání v obcích, podpoře zaměstnanosti. Pokud dojde k podpoře v rámci OP Z,
dojde ke zvýšení zaměstnanosti a tím nepřímo k rozvoji venkovské společnosti. Realizací těchto
opatření dochází ke zvýšení kvality života na území MAS Achát.
D) Priorizace navrhovaných opatření:
Opatření 1.3.7. Prorodinná opatření
Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu aktivity OPZ Prorodinná opatření A) Podpora
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny,
kluby) s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, B) Podpora dětských skupin
pro podniky i veřejnost, C) vzdělávání pečujících osob.
Na opatření je v rámci SCLLD MAS Achát alokováno 6.791.000 Kč z 11.791.000 Kč. Dle zásobníku
projektů je na území poptávka realizovat potřebné projekty za minimálně 9 mil. Kč. Na území je
poptávka po možnostech zajištění hlídání dětí např. formou dětských skupin, příp. firemních školek,
pro umožnění sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců, mateřských center nebo dětských
klubů. Zájem je rovněž o příměstské tábory v době školních prázdnin, které jsou i v průběhu školního
roku. Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení celkové alokace byl prostor pro navýšení
dílčí alokace tohoto opatření.

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán:
Pořadové
finanční alokace
číslo
plánované výzvy
výzvy
Název, stručný popis zaměření výzvy ( vč. Uvedení
- celkové
MAS
opatření SCLLD )
způsobilé výdaje
( celkem v Kč )
1.
Opatření SCLLD: 1.3.7. Prorodinná opatření
4 000 000
2.
Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální 1 500 000
služby, sociální začleňování
3.
Opatření SCLLD: 1.3.7. Prorodinná opatření
2 791 000
4.
Opatření SCLLD: 2.3.3. Podpora zaměstnanosti
2 500 000
5.
Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní sociální 1 000 000
služby, sociální začleňování

plánovaný
termín
vyhlášení
výzvy (
měsíc, rok )
VI.17
VI.17
II.18
II.18
II.19

MAS rozložila čerpání alokace podle připravenosti jednotlivých záměrů z území a zároveň s ohledem
na možnost max. doby čerpání ( 24 měsíců). Výzvy budou u opatření 1. 3. 7. zaměřeny v plném okruhu
aktivit, které jsou popsány v popisu možných zaměření projektů.
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Popis možných zaměření projektů
- A. Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení (typu školní družiny –dětské kluby), s možností podpory příměstských táborů v době
školních prázdnin
- zařízení pro děti mladšího školního věku
-

-

B. Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
Aktivity:
- vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby
vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.)
C. Vzdělávání pečujících osob

Jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh
práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat
potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění.
Dosažené vzdělání by podpořeným osobám mělo usnadnit jejich uplatnění například v dětských
skupinách, v dětských klubech, na příměstských táborech nebo jako OSVČ (převzato z výzvy OPZ č. 47
pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, příloha č. 3).
G) Podporované cílové skupiny:
- osoby pečující o malé děti
- rodiče samoživitelé
- osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené
- osoby pečující o jiné závislé osoby
- rodiče dětí z druhého stupně základních škol
H) Typy příjemců podpory:
- nestátní neziskové organizace
- obce
- vzdělávací a poradenské instituce
- obchodní korporace
- OSVČ
- a další relevantní příjemci dle aktuálních pokynů OPZ
I) Absorpční kapacita MAS:
Při komunitním projednávání, z dotazníkových šetření a pravidelnou prací se školami bylo zjištěno, že
rodiče dětí i samotní zřizovatelé školských zařízení mají velkou potřebu rozšířit nejenom provozní dobu
družin a MŠ, ale také rozšířit kapacitu těchto zařízení. V území je tedy velký zájem o rozšíření zařízení
typu dětská skupina, dětský klub či mateřské centrum, a to za účelem možnosti uplatnění rodičů s
malými dětmi, zejména žen, na trhu práce. Současně je v území značná poptávka po příměstských
táborech, hlavně v době školních prázdnin, nebo ředitelských volen, kdy koliduje pracovní doba rodičů
a možnost čerpání dovolené.
O realizaci projektů projevily zájem zejména venkovské malotřídní školy, které nejsou schopny svou
nízkou kapacitou školní družiny pokrýt požadavky rodičů na hlídání dětí v ranních i v odpoledních
hodinách a SVČ – realizace mateřského centra.
Při počtu 40 škol v území (21 MŠ a 19 ZŠ 1.-5. stupeň) a požadavku zhruba poloviny škol o rozšíření
kapacity dětských skupin je absorpční kapacita na toto opatření mnohonásobně vyšší než přiznaná
alokace.
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J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ:
Udržitelný rozvoj - vzhledem k zaměření opatření neutrální
Rovné příležitostí a ochrana před diskriminací – pozitivní - Cílovou skupinou projektu může být každý,
kdo splňuje znaky cílové skupiny, bez ohledu na další charakteristiky. Opatření je přímo zaměřeno na
obě pozitivní témata, zejména uplatnění žen na trhu práce.
Rovnosti mužů a žen - pozitivní - Cílovou skupinou projektu může být každý, kdo splňuje znaky cílové
skupiny, bez ohledu na další charakteristiky. Opatření je přímo zaměřeno na obě pozitivní témata,
zejména uplatnění žen na trhu práce.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií:
- Tvorba nových pracovních míst
- Aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu
- Inovativnost projektu
- Soulad projektu se strategií rozvoje regionu
- Soulad s principy LEADER
Preferenční kritéria budou nastavovány s ohledem na požadavky ŘO, potřeby regionu a tak, aby
nedocházelo k diskriminaci vůči žádné skupině obyvatel.
L) Výše dotace:
Výše příspěvku se bude řídit rozpady financování dle výzvy ŘO pro MAS č. 47.
M) Monitorovací indikátory:

Monitorovací indikátory výstupů
Číslo
6 00 00
5 00 01
5 01 00
6 26 00
6 27 00
6 28 00

6 29 00
6 31 00
6 32 00

Název
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního
věku
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Účastníci zaměstnaní po skončení své účasti, včetně
OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po skončení své účasti
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to
i OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po své účasti
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po své
účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6
měsíců po skončení své účasti, včetně OSVČ

Výchozí stav
0

Cílový stav
280

0

100

0
0

2
1

0

56

0

45

0

56

0

3

0

2

Výchozí stav

Cílový stav

0

10

0

5

Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
5 01 10
5 01 20
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Název
Počet osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do
3 let

3.4.2.5. Definice opatření SCLLD: 2.3.3. Podpora zaměstnanosti
3) Specifický cíl SCLLD: 2.3. Podpora zaměstnanosti v území
3.1) Opatření SCLLD:2.3.3. Podpora zaměstnanosti
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ , Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1. OPZ, aktivita Zaměstnanost
Opatření vychází z problémů a potřeb, které byly stanoveny na základě výsledků socioekonomické
analýzy, SWOT analýzy a zjišťování mezi cílovými skupinami. Opatření je zaměřeno na podporu
stabilizace a rozvoje pracovních příležitostí osob z cílových skupin.
V rámci tohoto opatření budou podporovány například tyto typy projektů: Zvyšování uplatitelnosti
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti na trhu práce;
Rekvalifikace a další profesní vzdělávání; Podpora vytváření nových pracovních míst; Podpora umístění
na uvolněná pracovní místa; Podpora flexibilních forem zaměstnávání
B) Popis cíle opatření:
 Podpora segregovaných osob ohrožených vyloučením s cílem podpořit jejich integraci a
uplatnitelnost na trhu práce.
 Tvorba nových pracovních míst pro osoby sociálně znevýhodněné, jako přechodné zaměstnání
k upevnění návyku běžného pracovního prostředí, před uplatněním na volném trhu práce.
 Navýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin tvorbou nových pracovních míst.
 Podpora začínajících podnikatelů.
 Podpora aktivit v území vytvářejících nová pracovní místa.
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy:
IROP, prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Opatření 2.3.3. Podpora zaměstnanosti je principiálně provázána na komunitní plánování na území
MAS Achát. Aktivity podporované v rámci SC 4.1 IROP mají vzájemné přímé či nepřímé vazby
realizované prostřednictvím SCLLD MAS Achát a činností její kanceláře.
I přes to, že opatření primárně vychází ze specifického cíle 2.3 Podpora zaměstnanosti v území, tak
sekundárně naplňuje také specifický cíl SCLLD 2.2. Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území
ale i strategický cíl 1. Kvalitní podmínky pro život v území a strategický cíl 2. Zvýšení výkonnosti
regionální ekonomiky.
Neméně podstatnou vazbou je i provazba na PRV, článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do
zemědělských podniků, článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů, článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností. V rámci PRV budou podporovány investice do zemědělských produktů a zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů a podpory nezemědělských činností.
D) Priorizace navrhovaných opatření:
Opatření 2.3.3. Podpora zaměstnanosti je v rámci strategie MAS Achát řazeno, jako priorita 2 Zvýšení
výkonnosti regionální politiky. Dále je toto opatření provázáno s většinou strategických cílů SCLLD MAS
Achát, zejména se Strategickým cílem 1. Kvalitní podmínky pro život v území.
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Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu aktivity OP Zaměstnanost, A) Zvyšování
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti
a na trhu práce, C) Rekvalifikace a další profesní vzdělávání, F) Podpora vytváření nových pracovních
míst, G) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa, H) Podpora flexibilních forem zaměstnání, I)
Prostupné zaměstnávání, J) Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
Realizace tohoto opatření je plánována na základě provázanosti s realizací projektů v rámci podpory
IROP (výzva v roce 2017). Na opatření jsou v rámci SCLLD MAS Achát alokovány 2,5 mil. Kč z 11.791
mil. Kč. Dle zásobníku projektů zjištěných komunitním projednáváním je na území poptávka realizovat
v daném opatření projekty za více než 8 mil. Kč. Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení
celkové alokace byl prostor pro navýšení dílčí alokace tohoto opatření.
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán:

pořadové
číslo výzvy
MAS

1.
2.
3.
4.
5.

Název, stručný popis zaměření výzvy (
vč. Uvedení opatření SCLLD )

Opatření SCLLD: 1.3.7. Prorodinná
opatření
Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní
sociální služby, sociální začleňování
Opatření SCLLD: 1.3.7. Prorodinná
opatření
Opatření SCLLD: 2.3.3. Podpora
zaměstnanosti
Opatření SCLLD: 1.3.2. Dostupné a kvalitní
sociální služby, sociální začleňování

finanční alokace
plánované výzvy celkové způsobilé
výdaje ( celkem v Kč )

plánovaný
termín
vyhlášení
výzvy ( měsíc,
rok )

4 000 000

VI.17

1 500 000

VI.17

2 791 000

II.18

2 500 000

II.18

1 000 000

II.19

MAS vzhledem na alokaci pro dané opatření a v návaznost na projekty podpořené v rámci IROP
rozhodla podpořit toto opatření až v roce 2018 celou alokovanou částkou.
F) Popis možných zaměření projektů
o A. Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a
jeho udržení.
Aktivity:
- Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (jazykové
vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora čtenářské a numerické
gramotnosti apod.)
- Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace
poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních
předpokladů osob pro volbu povolání (kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného
zaměstnání
- Příprava k práci osob se zdravotním postižením
- Profilace a targeting
- Podpora JOB klubů
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-

Řízené poradenství ke změně kvalifikace
Podpora získání či obnova pracovních návyků
Podporována bude ambulantní i terénní forma pracovního a kariérového poradenství
Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné
poradenství, psychologické poradenství, poradenství o oblasti bydlení apod.

Cílová skupina:
-

Aktivity jsou vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, s kumulací
hendikepů na trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny od trhu práce

C. Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
Podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní
kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, jež povede ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu
práce.

-

-

Aktivity:
Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny
Podpora především akreditovaných rekvalifikací (dle potřeb budoucího zaměstnavatele)
Aktivity projektu musí být vzájemně provázané do komplexního celku, projekt nelze postavit
např. jen na bilanční a pracovní diagnostice
Při realizaci rekvalifikací se musí příjemce podpory řídit zákonem č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, a projektové záměry předem konzultovat s příslušným kontaktním
pracovištěm ÚP ČR
Budou podporovány i projekty zaměřené na přípravu a realizaci dalšího vzdělávání podle
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
o F. Podpora vytváření nových pracovních míst

-

Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin
Aktivity:
Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům
o G. Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Formou mzdových příspěvků bude podporováno umisťování cílových skupin osob na ta
pracovní místa, která budou z různých příčin (např. z důvodu přirozených úbytků jako je
odchod do důchodu) na trhu práce uvolňována.

H. Podpora flexibilních forem zaměstnání
Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce.
Aktivity:
- Formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst na
zkrácený úvazek
- Dále bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku
apod.
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o I. Prostupné zaměstnávání

-

-

Postupné zapojování cílové skupiny na trh práce s využitím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti a zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst.
Aktivity:
Budou podporovány projekty, které budou za pomoci doprovodných opatření (podporované
zaměstnání, komplexní práce s cílovou skupinou) a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
umožňovat postupné zapojování na trh práce cílovým skupinám
Smyslem projektů by mělo být zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných
pracovních míst

-

Nutná návaznost na aktivity vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, se kterými je nutné
jednotlivé projektové záměry předem konzultovat

-

Aktivity vedoucí k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou aktivizační pracovní
příležitosti, pracovní místa na zkoušku, krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní
místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže apod.
Cílové skupiny:
osoby dlouhodobě nezaměstnané
osoby ohrožené sociálním vyloučením
osoby sociálně vyloučené

-

Rizika:
- Dopady veřejné podpory

o J. Podpora zahájení podnikatelské činnosti
Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání.
Aktivity:
- Aktivity probíhající především formou vzdělávání a poradenství
- Podporovány budou osoby, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění),
nevylučuje seale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které bylo již ukončeno
Rizika: Dopady veřejné podpory
o K. Doprovodná opatření
Doprovodné aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.
Aktivity:
- Příspěvek na zapracování (poskytuje se zaměstnavateli, pokud přijímá do pracovního poměru
uchazeče o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče)
- Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti v projektu, resp.
po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu, při splnění podmínek stanovených v
pravidlech pro žadatele a příjemce OPZ (zařazení do nepřímých nákladů projektu)
G) Podporované cílové skupiny:
- Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)
17

-

-

-

-

Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se
rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako
uchazeče o zaměstnání)
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let,
osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby pečující
o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného
sociokulturního prostředí)

Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné
z VTOS, osoby závislé
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly
zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a
v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce)
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi

H) Typy příjemců podpory:
- Nestátní neziskové organizace
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
- Dobrovolné svazky obcí
- Vzdělávací a poradenské instituce
- Školy a školská zařízení
- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
- OSVČ
V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do souladu s
výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 47, tj. uvede všechny relevantní příjemce podpory.
I) Absorpční kapacita MAS:
V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD Achát, programového rámce OPZ a komunikace s
místními aktéry bylo zjištěno, že na území je zájem ze strany potenciálních žadatelů realizovat projekty
v oblasti zaměstnanosti. K potenciálním žadatelům patří např. podnik zaměřený na údržbu veřejných
prostranství, zpracování dřevěného odpadu, nebo kompletaci automobilových součástek. MAS
kontaktovala více jak tři potenciální žadatele, kteří mají zájem výzvy se účastnit.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ:
Rovné příležitosti a ochrana před diskriminací – neutrální
Rovnost žen a mužů – neutrální
Udržitelný rozvoj – neutrální
K) Principy pro určení preferenčních kritérií:
- Tvorba a podpora nových pracovních míst
- Podpora tradičních řemesel
- Aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu
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-

Inovativnost projektu
Soulad se strategií rozvoje regionu a naplňování SCLLD MAS Achát
Soulad s principy LEADER

L) Výše dotace:
Výše dotace se bude řídit dle výzvy ŘO. Celkové způsobilé výdaje projektů jsou v rozmezí
stanoveného ve výzvě ŘO – od 400 tis. Kč do 10. mil. Kč.

M) Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory výstupů
Číslo
5 01 05
6 00 00
6 26 00
6 28 00

6 29 00
6 31 00

6 32 00

Název
Počet zaměstnavatelů, kteří
podporují flexibilní formy práce
Celkový počet účastníků
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti
Znevýhodnění účastníci, kteří po
skončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/odborné přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po své
účasti
Účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po své účasti,
včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci ve věku nad
54 let zaměstnaní 6 měsíců po
skončení své účasti, včetně OSVČ

Výchozí stav

Cílový stav

0
0

2
6

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

Monitorovací indikátory výsledků
Číslo
5 01 30
6 27 00

Název
Počet osob pracujících v rámci
flexibilních forem práce
Účastníci zaměstnaní po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

Výchozí stav

Cílový stav

0

3

0

2

Omezení (co nelze financovat) v rámci investiční priority 2.3. OPZ
- Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
- Zemědělská prvovýroba
- Duplicitní účast osob v projektech financovaných z OPZ se stejným věcným zaměřením
- Sociální služby hrazené ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a z jiných výzev OPZ
- Duplicitní aktivity hrazené v rámci projektů KPSVL, tzn. financované z jiných výzev OPZ
- Vzdělávání členů realizačního týmu (např. vzdělávání projektových manažerů MAS apod.)
- Zahraniční stáže
- Volnočasové aktivity
- Osvětová činnost/kampaň jako samostatná aktivita (projekt)
- Sociální služby poskytované pobytovou formou, s výjimkou odlehčovacích služeb
- Tvorba vzdělávacích programů, vytvoření e-learningových kurzů
- PC kurzy a jazykové kurzy
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-

-

-

-
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Další vzdělávání bez vazby na trh práce (např. univerzity 3. věku)
Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní poradenské práce s
účastníkem projektu
Aktivity zaměřené na osoby mladší 15 let (např. kariérové poradenství)
Tzv. "ochutnávky" -nelze podporovat neplacenou práci, musela by za ni být odměna -soulad s
§ 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: „Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda,
plat nebo odměna z dohody.“ (X podporovat spíše placená pracovní místa na zkoušku)
Podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích
Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců, podpora udržitelnosti pracovních míst pro
příslušníky cílové skupiny -tato podpora je možná pouze „nepřímo“ formou poradenství nebo
dalšího vzdělávání, není však možné poskytovat mzdové příspěvky již zaměstnaným či
podnikajícím osobám z cílové skupiny
Podpora udržitelnosti pracovních míst (poradenství, vzdělávání) musí být poskytována
individuálně vytipovaným osobám z cílové skupiny, není možné např. hromadné vzdělávání
pracovního týmu určitého zaměstnavatele (X vzdělávání zaměstnanců bude podporováno z IP
1.3 OPZ)
Pracovní rehabilitace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Mzdové příspěvky na vytvoření pracovních míst v sociálních službách (bude součástí tzv.
vyrovnávací platby)

