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3.7.2 Programový rámec Operační program Zaměstnanost 

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OP Z) může 

být realizován v investiční prioritě 2.3, specifickém cíli 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 

řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“.  

V rámci zpracovávání SCLLD byly na území LAG Podralsko identifikovány problematiky sociálního 

začleňování, nezaměstnanosti a prorodinných opatření jako jedny z nejdůležitějších.  

 

U OPZ jsou prokazatelné i vazby na jiné OP, zejména IROP (sociální problematika, vzdělání, sociální 

podniky), PRV (zemědělská činnost – zaměstnanost a podpora drobným podnikatelům) i OP VVV 

(MAP, individuální projekty, zaměřené zejména na sociální inkluzi).  

 

Pro aktivity realizované v OPZ v rámci CLLD jsou odpovídající dílčí části strategického cíle č. 1 Příznivé 

podmínky pro život stávajících a nových obyvatel a strategického cíle č. 3 Pestrá podnikatelská 

základna podpořená vhodnými podmínkami pro rozvoj podnikání, dostatek pracovních míst. 

3.7.2.1 Návaznost řešených opatření OPZ na analytickou část 

Strategický cíl: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel 

 1) Specifický cíl SCLLD:  1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě 

  1.1) Opatření SCLLD: 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS 

Vazba opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Vazba na analytickou část: Na území je absence několika sociálních služeb. Jedná se o tísňovou péči, 

denní stacionáře, týdenní stacionáře, telefonní krizovou pomoc, kontaktní centra, služby následné 

péče, sociální terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace. 

Tyto služby buď na území úplně chybí, nebo jsou zastoupeny v malém množství. Větší obce (Nový 

Bor, Mšeno, Brniště, Jablonné v Podještědí…) postrádají komunitní a polyfunkční centra.  

Z hlediska cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením je za prioritní považována potřebnost 

služeb zajišťovaných v přirozeném prostředí klienta (osobní asistence, terénní pečovatelská služba), 

dále služeb rané péče, hospicové péče a denního stacionáře. Za další prioritu je považováno 

mapování a odstraňování bariér, které znesnadňují život zdravotně postižených občanů. (Kapitola 2.8 

Život v obcích, podkapitola 2.8.2 Sociální a zdravotní služby) 

SWOT analýza ke kapitole 2.8 Život v obcích, zejména následující oblasti: Silné stránky - dobrá práce 

neziskových organizací v sociální oblasti i v oblasti spolkového života v obcích, ochota obcí řešit 

sociální problémy občanů, kvalitní práce odborů sociálních služeb měst na území LAG Podralsko 

(dobrá spolupráce, komunikace, vstřícnost), dobře nastavený a organizovaný systém řízení rozvoje 

sociálních služeb, elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Slabé stránky - chybějící 

možnosti dostupného sociálního bydlení, nedostatečné zajištění sociálních služeb u menších obcí, 

nedostatečná kapacita pečovatelské služby, nízká informovanost o sociálních službách , nižší míra 

služeb pro klienty cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením. Příležitosti - prohloubení 

vzájemné spolupráce mezi poskytovateli, sociálních služeb a zdravotní péče, zlepšení komunikace a 
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informovanosti mezi NNO, Lbc. krajem i mezi městy), možnost rozvoje spolupráce mezi obcemi, 

svazky obcí, ale i meziregionální spolupráce, spojení obcí a vytvoření sítě dostupného bydlení, aktivní 

činnost občanských sdružení v sociální oblasti, potřeba mapování, odstraňování a nevytváření bariér, 

které znesnadňují život zdravotně postiženým, zkvalitnění a rozšíření služeb včetně vzdělávání 

zaměstnanců, získávání zaměstnanců pro poskytování sociálních služeb. Hrozby - Nedostatečné 

finanční zdroje pro poskytovatele i pro uživatele sociálních a zdravotních služeb. 

 

Strategický cíl: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel 

 2) Specifický cíl SCLLD:  1.4: Podpora prorodinných opatření   

  2.1) Opatření SCLLD: 1.4.1: Podpora prorodinných opatření pro zvýšení 

uplatnitelnosti   rodičů na trhu  práce 

Vazba opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

 

Vazba na analytickou část: V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutně k řešení otázka 

přeplněnosti mateřských škol. Zejména na venkovských a malotřídních školách byla zaznamenána 

nedostatečná kapacita školních družin. Do školních družin jsou přijímány pouze děti 1. – 3. ročníku 

ZŠ.  (Kapitola 2.8 Život v obcích, podkapitola 2.8.3 Vzdělávání a školství). Tato skutečnost má za 

následek odliv dětí do městských škol, kde je dostatek odpoledních volnočasových aktivit, zájmových 

kroužků a školní družina, ale i možnost menšího uplatnění pro rodiče v pracovním procesu, zejména 

žen, které nemají možnost využít pro hlídání svých dětí školní družinu a zapojit se plnohodnotně do 

pracovního procesu. Možnost realizace dětských klubů s rozšířenými hodinami hlídání dětí a možnost 

příměstských táborů významně napomůže ke zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti rodičů 

v pracovním procesu, aniž by měli obavy, zda je o jejich dítě dostatečně postaráno. SWOT analýza 

k oblasti Vzdělávání a školství zaznamenává jako jednu ze slabých stránek oblasti malou kapacitu 

školních družin, mezi Příležitostmi je jmenováno rozšíření nabídky mimoškolních aktivit.  

Význam rozšíření kapacity školních družin prostřednictvím realizace dětských klubů je patrný jak 

z hlediska zaměstnanosti a uplatnění rodičů malých dětí, zejména žen na trhu práce, tak i z hlediska 

zvýšení počtu pracovních míst pro pečující osoby v dětských klubech, asistenty dětí nebo pracovníky 

příměstských táborů.  

 

Strategický cíl: Rozvinutá ekonomická základna 

 3) Specifický cíl SCLLD:  3.2: Rozvoj zaměstnanosti 

  3.1) Opatření SCLLD: 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

   nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Vazba opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. 

 

Vazba na analytickou část: Zájem o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Poptávka po informacích  

o možnostech zahájení samostatné výdělečné činnosti za podpory Úřadu práce ČR se nesnižuje, ale 

naopak dlouhodobě roste.  

Mezi podnikajícími subjekty i NNO roste zájem o rozšiřování a zakládání sociálních podniků, které by 

mohly v období 2015 a dále významně přispět ke snižování nezaměstnanosti. Existující sociální podniky 
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na území LAG Podralsko se zabývají především venkovními úklidovými pracemi a komunálními 

službami.  Zaměření stávajících zájemců o sociální podnikání je např. na chráněné dílny a výrobu a 

prodej regionálních produktů.  

Na území LAG Podralsko se rovněž nachází řada sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 

ohrožených lokalit, a to zejména ve městě Ralsko, Mimoň a sousední obec Pertoltice pod Ralskem, 

Zákupy, Stráž pod Ralskem a Nový Bor. Obyvatelé těchto lokalit mají většinou jen základní vzdělání a 

právě v těchto lokalitách je nejvyšší míra nezaměstnanosti. Zde je významný prostor pro využití výše 

uvedeného opatření.  (Kapitola 2.9 Podnikání, výroba zaměstnanost). 

SWOT analýza ke kapitole 2.9 Podnikání, výroba zaměstnanost), zejména následující oblasti: Slabé 

stránky  

- vyšší míra nezaměstnanosti v území, zařazení řady obcí mezi hospodářsky slabé oblasti, malé 

množství živnostníků, nedostatek stabilizovaných podnikatelských subjektů, množství nevyužívaných 

nebo jen částečně využívaných objektů typu brownfields, nízká kupní síla obyvatel, velké množství 

sociálně vyloučených lokalit. Příležitosti - rozvoj sociálních podniků, rozvoj a podpora podnikání, 

s rozvojem průmyslu možnost více pracovních příležitostí pro obyvatele, rozvoj a podpora podnikání 

(využití brownfields, volných ploch). Hrozby - zhoršení ekonomické situace, ztráta pracovních míst, 

zánik ekonomických subjektů, odliv obyvatel do míst s větší nabídkou pracovních příležitostí, dovoz 

levných výrobků – zemědělských, textilních, apod.  

 

Koordinovaný přístup k sociálnímu začleňování  

Obce, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, mají možnost zapojit se do 

koordinovaného přístupu v rámci Lokálního partnerství, který je koordinován Agenturou pro sociální 

začleňování (ASZ).  

Z obcí na území LAG Podralsko  je tento přístup realizován ve městě Ralsko. Dále v současné době 

probíhají jednání mezi ASZ a městem Nový Bor.  

Město Ralsko má vypracován STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ RALSKO. Projektové 

záměry, zaměřené na sociální služby, asistenty prevence kriminality, komunitní práci, výstavbu MŠ, 

poradnu pro nezaměstnané apod. má obsaženy v tomto plánu a předpokládá čerpání dotačních 

prostředků z IROP, OPZ i OP VVV. Dále je v plánu počítáno s asistenty pedagogů pro ZŠ a MŠ v Ralsku, 

Osečné a Mimoni a s terénními sociálními službami (Podkapitola 2.9.3 Sociálně vyloučené lokality) 

 

3.7.2.2 Vazba na horizontální témata PR OP Zaměstnanost  

V OPZ a tím i v Programových rámcích CLLD LAG Podralsko, 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 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti  

a sociálního začleňování ve venkovských oblastech musí být ověření, že projekt nemá negativní vliv  
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na rovnost žen a mužů a princip nediskriminace, 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. 

Vzhledem k možným zaměřením témat z výše uvedeného specifického cíle předpokládáme pozitivní 

vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminaci, stejně tak jako na podporu rovnosti mezi muži a 

ženami.  

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. 

Problematika rovných příležitostí se odráží v obtížném přístupu vybraných skupin obyvatel na trh 

práce, v jejich přístupu ke vzdělání, v případě žen v přístupu k vyšším pracovním pozicím, v oblasti 

podnikání, informační společnosti.  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. 

Vzhledem k zaměření OPZ, konkrétně programových rámců CLLD LAG Podralsko předpokládáme 

neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Na environmentální témata a ochranu životního prostředí však 

mohou být zaměřeny např. vzdělávací aktivity pro účastníky programů, zaměstnanost nebo sociální 

podnikání. V žádném případě nesmí mít projekty potenciálních příjemců negativní vliv na udržitelný 

rozvoj.  

 

3.7.2.3 Opatření SCLLD: 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS 

1) Specifický cíl SCLLD:  1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě 

1.1) Opatření SCLLD: 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS 

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 tak, aby jeho aktivity přispívaly 

k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení u cílových skupin. Jak je uvedeno 

v analytické části CLLD, na území působnosti je mnoho sociálně vyloučených lokalit, v nichž 

zcela převládají osoby se žádným nebo velmi nízkým vzděláním. Většinou se rovněž jedná o 

osoby nezaměstnané, s nestabilní životní situací. Tyto osoby mohou snadno podlehnout riziku 

konzumace návykových látek, snadno mohou spadnout do dluhové pasti. 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 
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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 LAG Podralsko v oblasti sociálních služeb 

poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách trápí nejisté a časově 

nerovnoměrné 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 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, 

PR IROP, SC 2.1 Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel, Opatření SCLLD 

1.3.1:  

 Rozvoj sociálních služeb na území MAS (terénní pečovatelské služba, práce se znevýhodněnými 

osobami, nízkoprahové centrum, služby pro nezaměstnané, lidi v nouzi…) V rámci PR IROP 

budou podporovány investiční projekty – rekonstrukce, výstavba, vybavenost sociálních služeb, 

komunitních center apod., v rámci OPZ bude podporováno poradenství, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, kontaktní centra, sociálně terapeutické dílny, 

osobní asistence, odlehčovací služby apod.           

D) Priorizace navrhovaných opatření: 

1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS 

(terénní pečovatelské služba, práce se znevýhodněnými osobami, nízkoprahové centrum, 

služby pro nezaměstnané, lidi v nouzi…) 

Opatření 1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS je v rámci CLLD LAG Podralsko řazeno 

jako priorita 1 : Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel. Toto opatření  

je v programovém rámci OPZ plánováno realizovat jako prioritu a) opatření financovaná  

z alokované částky.  

Na opatření bylo v rámci CLLD LAG Podralsko alokováno 3 848 010 Kč z celkové alokace 

13 620 020 Kč. Dle zásobníku projektů zjištěných komunitním projednáváním je na území 
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poptávka realizovat v daném opatření projekty za více než 50 mil. Kč. Po převodu alokace z již 

vyhlášené první výzvy a realizaci projektů ze zásobníku projektů a dalších záměrů žadatelů je 

předpoklad na vyhlášení druhé výzvy ve výši 6 969 833 Kč. Vzhledem ke zjištěnému zájmu v 

území je při navýšení celkové alokace prostor pro navýšení dílčí alokace tohoto opatření. 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán: 

TABULKA 1: ČASOVÝ HARMONOGRAM  

Rok  Alokace na výzvu vyhlášenou v daném roce (mil. Kč)  
 

2017 0 

2018 3 848 010 

2019 6 969 833 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

 

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  

 sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 raná péče  

 kontaktní centra  

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

 sociální rehabilitace  

 sociálně terapeutické dílny  

 služby následné péče  

 podpora samostatného bydlení  

  osobní asistence  

 odlehčovací služby  

Budou podporovány pouze sociální služby, jejichž aktivity jsou v souladu se schválenou SCLLD 

LAG Podralsko 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).  
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B. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center 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 prostředí.  

Komunitní sociální práce představuje činnosti realizované nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., 

realizované 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.  

Komunitní centra jsou začleněná do běžné komunity. Komunitní centrum musí vždy nabízet 

aktivity, které mají sociální rozměr (přispívají k sociálnímu začleňování) a jsou realizovány/ 

koordinovány/organizovány minimálně jednou osobou s odbornou způsobilostí sociálního 

pracovníka, dle zákona č. 108/2006 Sb., popř. dalšími odbornými pracovníky, pokud to vyžaduje 

daný druh aktivity. Aktivity realizované v komunitních centrech zároveň nejsou definovány jako 

úkon či činnost v zákoně č. 108/2006 Sb., mohou však být doplňkem registrovaných sociálních 

služeb a aktivit. 

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 LAG Podralsko. 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:  

 programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 

  aktivity směřující k podpoře mladým lidem 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 

LAG Podralsko a to v maximálním rozsahu do 24 hodin ročně (nikoliv tedy realizace nebo vytváření 

ucelených komplexních vzdělávacích programů) 



9 
 

 

 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 zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení. 

Aktivity musí být vždy zaměřeny přímo na podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoliv na vytváření 

nástrojů a systémů sociálního bydlení.  

 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. žadatel bude 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, např. osoby se 

zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené 

domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, 

osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím 

nebo nejistém ubytování Aktivity C) také: 

 poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb  

na podporu sociálního začleňování 

  místní samospráva 

  sociální pracovníci, pracovníci v sociálních a zdravotních 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 
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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  

V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do 

souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, tj. uvede všechny relevantní 

příjemce podpory. 

I) Absorpční kapacita MAS: 

 Na základě komunitních projednávání a dotazníkových šetření na území LAG Podralsko se 

 projevily potřeby realizace projektových záměrů v oblasti sociálních služeb poskytovaných dle 

 zákona č. 108/2006 Sb. především v oblastech terénních programů a ambulantních 

 programů,  sociálního poradenství, kontaktních center, nízkoprahových a komunitních 

center.  

Dále je potřebné realizovat aktivity, které se zaměřují především na řešení problémů v 

 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, zaměřené na sociální 

 bydlení, terénní programy sociálních služeb, domovy napůl cesty, nízkoprahové a polyfunkční 

 centrum. 

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: 

 Tvorba nových pracovních míst 

 Aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu 

 Inovativnost projektu 

 Kvalita zpracování projektu (vč. místní potřebnosti) a rozpočtu, přiměřenost rozpočtu  

 Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS 
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L) Výše dotace: 95 – 100% dle typu příjemce. Minimální a maximální limity způsobilých výdajů a výše 
dotace budou upřesněny ve Výzvě MAS.  

M) Monitorovací indikátory  
TABULKA 2: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  

Monitorovací indikátory výstupů 

   

Číslo  

 

Název  

Výchozí 

stav 

Cílový 

stav 

 

Zdůvodnění cílového stavu 

60000  Celkový počet účastníků  

0 

 

84 

Hodnota byla nastavena na základě 
konzultací s potenciálními žadateli a 
odpovídá kvalifikovanému odhadu a 
navrhované výši způsobilých výdajů 
na opatření. Předpoklad: služeb 
využije 84 neanonymních klientů s 
vyšší než bagatelní podporou. V 
uplynulém období 2007-14 nebyl OP Z 
řešen v rámci strategie LAG 
Podralsko, z tohoto důvodu je výchozí 
stav MI 0. 

67001 Kapacita podpořených 

služeb  

 

0 

 

52 

Hodnota byla nastavena na základě 
konzultací s potenciálními žadateli a 
odpovídá kvalifikovanému odhadu a 
navrhované výši způsobilých výdajů 
na opatření. Předpoklad: podpora 
služeb o celkové okamžité kapacitě 52 
klientů. V uplynulém období 2007-14 
nebyl OP Z řešen v rámci strategie 
LAG Podralsko, z tohoto důvodu je 
výchozí stav MI 0. 

55102 Počet podpořených 

komunitních center 

0 1 Hodnota byla nastavena na základě 
konzultací s potenciálními žadateli a 
odpovídá kvalifikovanému odhadu a 
navrhované výši způsobilých výdajů 
na opatření. Předpoklad: podpořeno 
bude 1 komunitní centrum. 

Monitorovací indikátory výsledků 

  

Číslo  

 

Název  

Výchozí 

stav 

Cílový 

stav 

 

Zdůvodnění cílového stavu 

67010 Využívání podpořených 

služeb 

 

0 

 

54 

Hodnota byla nastavena na základě 
konzultací s potenciálními žadateli a 
na základě zkušeností s poskytováním 
obdobných typů služeb a odpovídá 
kvalifikovanému odhadu a 
navrhované výši způsobilých výdajů 
na opatření. Předpokládáme realizaci 
projektů zařízení NNO, která po dobu 
realizace projektu využije 54 klientů s 
bagatelní podporou . Výchozí stav MI 
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je 0, protože daný indikátor nebyl v 
přechozím programovém období 
sledován – MAS nerealizovala 
projekty z OP Z a neexistují jejich 
účastníci. 

 

3.7.2.4 Opatření SCLLD: 1.4.1: Podpora prorodinných opatření pro zvýšení 

uplatnitelnosti rodičů na trhu práce 

2) Specifický cíl SCLLD:  1.4: Podpora prorodinných opatření   

2.1) Opatření SCLLD: 1.4.1: Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnitelnosti rodičů na 

trhu práce 

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  a přispívá ke zvýšení 

 zaměstnanosti  rodičů s malými dětmi a možnostmi uplatnění této cílové skupiny na trhu 

práce. Opatření odpovídá v CLLD LAG Podralsko Strategickému cíli 1: Příznivé podmínky pro 

život stávajících a nových obyvatel, specifickému cíli 1.4. Podpora prorodinných opatření, 

opatření 1.4.1: Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu práce. 

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  

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. 

PR IROP, SC 1.4. Rozvoj zaměstnanosti, Opatření SCLLD: 3.2.3: Zvýšení zapojení  lokálních 

aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 

oblastech, PR OPZ: SC 3.2: Rozvoj zaměstnanosti, Opatření SCLLD:3.2.3: Zvýšení zapojení 

lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 

venkovských oblastech.  

D) Priorizace navrhovaných opatření: 

Opatření 1.4.1: Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu práce 

(dětská centra, dětské kluby, příměstské tábory…) 

Toto opatření je plánováno realizovat jako prioritu programového rámce OPZ  a) opatření 

financovaná z alokované částky.  

Na opatření bylo v rámci CLLD LAG Podralsko alokováno 5 514 500 Kč z celkové alokace 

13 620 020 Kč. Dle zásobníku projektů byla v období přípravy strategie na území poptávka 

realizovat potřebné projekty za minimálně 5 mil. Kč, v současné době (prosinec 2018) se 
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poptávka několikanásobně zvýšila. Pro projekty ze zásobníku projektů 2. výzvy LAG Podralsko 

a další záměry z území působnosti bude připravovaná výzva po převedení zbylé alokace na 

toto opatření a navýšení alokace ve výši 10 530 223 Kč. Na území je poptávka po možnostech 

zajištění hlídání dětí např. formou dětských skupin pro umožnění sladění rodinného a 

pracovního života zaměstnanců. Zájem je rovněž o letní dětské příměstské tábory. Opatření 

je plánováno realizovat z alokované částky do plánované výše tak, aby nedošlo k překročení 

celkové alokace. 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: 

TABULKA 3: ČASOVÝ HARMONOGRAM  

Rok  Alokace na výzvu vyhlášenou v daném roce (mil. Kč)  
 

2017 2 159 642,5 

2018 3 354 857,5 

2019 10 530 223 

2020 0 

2021 0  

2022 0 

2023 0 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení 

(typu školní družiny – dětské kluby), s možností podpory příměstských táborů v době 

školních prázdnin  

G) Podporované cílové skupiny: 

Zejména osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu 

z mateřské/rodičovské dovolené 

H) Typy příjemců podpory: 

 nestátní neziskové organizace 

 obce  

 Dobrovolné svazky obcí 

 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. 047, tj. uvede všechny relevantní příjemce 

podpory. 

  

I) Absorpční kapacita MAS: 

V rámci komunitního projednávání a zejména dotazníkových šetření při přípravě CLLD LAG 

Podralsko a programového rámce OPZ bylo zjištěno, že na území je poptávka po realizaci 
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projektů zaměřených na zajištění péče o děti v době školních prázdnin a na rozšíření kapacity 

zařízení typu dětská skupina, dětský klub, za účelem možnosti uplatnění rodičů s malými 

dětmi, zejména žen na trhu práce. O realizaci podobných projektů projevily zájem zejména 

venkovské malotřídní školy, které nejsou schopny svou nízkou kapacitou školní družiny pokrýt 

požadavky rodičů na hlídání dětí v odpoledních hodinách a obce. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ: 

 Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je vzhledem k zaměření opatření 

 neutrální.  

Z hlediska horizontálních témat rovných příležitostí a nediskriminace a rovnosti mužů a žen se 

jedná o pozitivní vliv. Cílovou skupinou projektu může být každý, kdo splňuje znaky cílové 

skupiny, bez  ohledu na další charakteristiky. Opatření je přímo zaměřeno na obě tato 

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 

 Kvalita zpracování projektu (vč. místní potřebnosti) a rozpočtu, přiměřenost rozpočtu 

 Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS 

 
L) Výše dotace: 95 – 100% dle typu příjemce. Minimální a maximální limity způsobilých výdajů a výše 
dotace budou upřesněny ve Výzvě MAS. 

M) Monitorovací indikátory  

TABULKA 4: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo  Název  Výchozí stav Cílový stav  Zdůvodnění  cílového stavu 

indikátorů 

60000  Celkový počet účastníků 0 300 Hodnota MI byla nastavena na 
základě konzultací s potenciálními 
žadateli (zejména malotřídními 
školami a organizacemi zájmového 
a neformálního vzdělávání) a na 
základě zkušeností s poskytováním 
obdobných typů služeb a odpovídá 
kvalifikovanému odhadu a 
navrhované výši způsobilých výdajů 
na opatření. V současné době je na 
území LAG Podralsko řada 
malotřídních škol s nedostatečnou 
kapacitou školních družin, realizace 
dětských klubů v malotřídních 
školách a příměstských táborů 
přispěje ke zlepšení situace. Výchozí 
stav MI je 0, MAS v uplynulém 
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období nerealizovala OPZ a daný MI 
tedy nebyl sledován. 

50105 Počet zaměstnavatelů, 

kteří podporují flexibilní 

formy práce 

0 2 Hodnota MI byla nastavena na 
základě konzultací s potenciálními 
žadateli (obce, málotřídní školy) a 
jejich zkušenostmi s pracovním 
zařazením rodičů. Na základě těchto 
zjištění byli osloveni významnější 
zaměstnavatelé v území a dotázáni, 
zda by podporovali flexibilní formy 
práce. Výchozí stav MI je 0, MAS v 
uplynulém období nerealizovala 
OPZ a daný MI tedy nebyl sledován. 

50001 Kapacita podpořených 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

 

0 

 

270 

Hodnota MI byla nastavena na 
základě konzultací s potenciálními 
žadateli (zejména malotřídními 
školami a organizacemi zájmového 
a neformálního vzdělávání) a na 
základě zkušeností s poskytováním 
obdobných typů služeb a odpovídá 
kvalifikovanému odhadu a 
navrhované výši způsobilých výdajů 
na opatření. V současné době je na 
území LAG Podralsko řada 
malotřídních škol s nedostatečnou 
kapacitou školních družin, realizace 
dětských klubů v malotřídních 
školách a příměstských táborů 
přispěje ke zlepšení situace. Výchozí 
stav MI je 0, MAS v uplynulém 
období nerealizovala OPZ a daný MI 
tedy nebyl sledován. 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo  Název  Výchozí stav Cílový stav Zdůvodnění  cílového stavu 

indikátorů 

50130 Počet osob pracujících 

v rámci flexibilních 

forem práce 

 10 Hodnota MI byla nastavena na 
základě konzultací s potenciálními 
žadateli (obce, málotřídní školy), na 
základě oslovení potenciálních 
zaměstnavatelů, kteří by 
podporovali flexibilní formy práce a 
na základě šetření zájmu o flexibilní 
formy práce mezi rodiči žáků. Cílový 
stav, zjištěný na základě těchto 
údajů, je 10 osob. Výchozí stav MI 
je 0, MAS v uplynulém období 
nerealizovala OPZ a daný MI tedy 
nebyl sledován. 
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3.7.2.5 Opatření SCLLD: 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 

oblastech 

3) Specifický cíl SCLLD:  3.2: Rozvoj zaměstnanosti 

3.1) Opatření SCLLD: 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 

a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

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 odpovídá Strategickému cíli 3 CLLD LAG Podralsko: Rozvinutá ekonomická 

základna, specifickému cíli 3.2: Rozvoj zaměstnanosti, opatření 3.2.3: Zvýšení 

zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech 

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. Rozšíření stávajícího sociálního podniku nebo provozování nové podnikatelské 

aktivity. Navýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin tvorbou nových pracovních míst. 

Podpora začínajících podnikatelů. 

 

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. 

PR IROP  SC 1.4. Rozvoj zaměstnanosti, Opatření SCLLD: 3.2.3: Zvýšení zapojení  lokálních 

aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 

oblastech. V rámci PR IROP budou podporovány investiční aktivity - nákup objektů, zařízení, 

vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, v rámci OPZ 

zejména rekvalifikace a další profesní vzdělávání, mzdové příspěvky pro podporu nových 

pracovních míst zaměstnavatelům,  podpora pro nové OSVČ, podpora vytváření 

pracovních míst apod. 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření: 

Opatření 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování ve venkovských oblastech (podpora sociálního podnikání) je v rámci 

CLLD LAG Podralsko řazeno jako priorita 3 : Rozvinutá ekonomická základna. Toto opatření je 

v programovém rámci OPZ plánováno realizovat jako prioritu a)opatření financovaná z 
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alokované částky.  Na opatření je v rámci CLLD LAG Podralsko alokováno 4 257 510 Kč 

z celkové alokace 13 620 020 Kč. Dle zásobníku projektů zjištěných komunitním 

projednáváním je na území poptávka realizovat v daném opatření projekty za více než 20 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: 

TABULKA 5: ČASOVÝ HARMONOGRAM  

Rok  Alokace na výzvu vyhlášenou v daném roce (mil. Kč)  
 

2017 0 

2018 4 257 510 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání  - integrační sociální podnik: 

Sociální prospěch: 

 zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. podíl zaměstnanců 

ze znevýhodněných skupin činí 30 % 

 účast zaměstnanců a členů na směřování podniku 

 důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců 

Ekonomický prospěch: 

 případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro 

naplnění jeho veřejně prospěšných cílů 

 nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo 

zřizovatelích 

 alespoň 50% podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech 

Environmentální prospěch:  

 zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby 

 Místní prospěch: 

 přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky 

  využívání přednostně místních zdrojů 

 spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 

 Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

 podnikání  - environmentální sociální podnik. 

 Doporučené aktivity projektů:  

 vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny  
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 vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního 

podniku financovaných z přímých nákladů projektu  

  marketing sociálního podniku  

 provozování sociálního podnikání  

G) Podporované cílové skupiny: 

 osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením  

 osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP déle než 1 rok)  

 osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence  

na ÚP  ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců) 

 osoby se zdravotním postižením (viz par. 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)  

 osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,  

a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu)  

 osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)  

H) Typy příjemců podpory: 

Osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a 

obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do 

souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, tj. uvede všechny relevantní 

příjemce podpory. 

I) Absorpční kapacita MAS: 

V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD LAG Podralsko, programového rámce OPZ  

a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území je zájem ze strany potenciálních 

 žadatelů realizovat projekty v oblasti sociálního podnikání. K potenciálním žadatelům patří 

např.  sociální podnik, zaměřený na ekosad, pěstírnu a zpracování bylin, centrum 

regionálních producentů a regionálních řemesel apod. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ: 

 Rovné příležitosti a ochrana před diskriminací – pozitivní Aktivit projektů se mohou účastnit 

 všechny osoby splňující podmínky pro cílové skupiny. Podpora sociálního začleňování 

 prostřednictvím sociálního podnikání přispěje k uplatnění osob z cílových skupin ve 

 společnosti a dále k plynulému přechodu na volný trh práce a tím ke snižování  diskriminace 

 a podpoře rovných příležitostí. 

 Rovnost žen a mužů – neutrální 

 Udržitelný rozvoj – neutrální 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií: 

 Tvorba a podpora nových pracovních míst 

 Podpora tradičních řemesel 

 Vznik nové služby nebo produktu 

 Aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu 
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 Inovativnost projektu 

 Kvalita zpracování projektu (vč. místní potřebnosti) a rozpočtu, přiměřenost rozpočtu  

 
L) Výše dotace:  95 – 100% dle typu příjemce. Minimální a maximální limity způsobilých výdajů a výše         
dotace budou upřesněny ve Výzvě MAS. 

M) Monitorovací indikátory   

TABULKA 6: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo  Název  Výchozí 

stav 

Cílový 

stav 

Zdůvodnění  cílového stavu 

indikátorů 

10213  Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře 

 

0 

 

1 

MI byl zvolen na základě 
konzultací s potenciálními 
žadateli, kteří mají zájem vytvořit 
sociální podnik a na základě 
alokace, která je určena na toto 
opatření. 

60000 Celkový počet účastníků 0 4 MI byl zvolen na základě 
konzultací s potenciálními 
žadateli a na základě kvalif. 
odhadu a výši způsobilých výdajů 
pro toto opatření, kdy se 
předpokládá podpora min. 
jednoho sociálního podniku (MI 
10213) v jehož rámci min. 4 osoby 
získají zaměstnání. 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo  Název  Výchozí 

stav 

Cílový 

stav 

Zdůvodnění cílového stavu 

indikátorů 

62700 Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 

OSVČ  

 

0 

 

2 

Stanovení hodnot MI vychází z 

konzultací s potenciálními 

žadateli a s realizací projektů 

zaměřených na zvyšování 

zaměstnanosti a na základě 

kvalifikovaného odhadu s 

ohledem na výši způsobilých 

výdajů. Předpokládá se práce s 

osobami ohroženými sociálním 

vyloučením nebo sociálně 

vyloučenými a vzhledem k této 

skutečnosti byla nastavena i 

hodnota MI 62700 na 2 z 

celkového počtu účastníků s 

nebagatelní podporou (10). 

Předpokladem tedy je 20% 
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úspěšnost (20% z 10 = 2) při 

získávání zaměstnání po ukončení 

realizace projektů. Vstupní 

hodnota MI byla stanovena jako 

nulová, protože na úrovni MAS 

nebyl v předchozím období tento 

MI sledován a dosud nebyly 

realizovány projekty z OPZ a 

neexistují ani jejich účastníci.  

10211 Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře, které 

fungují i po ukončení podpory 

 

0 

 

1 

MI byl zvolen na základě 
konzultací se zájemci o založení 
sociálního podniku a 
potenciálními žadateli a na 
základě  kvalifikovaného odhadu s 
ohledem na výši způsobilých 
výdajů pro opatření se 
předpokládá podpora min 
jednoho sociálního podniku. 
Předpokládá se, že daný podnik 
bude fungovat i po skončení 
podpory. Vstupní hodnota MI 
byla stanovena jako nulová, 
protože na úrovni MAS nebyl v 
předchozím období tento MI 
sledován a dosud nebyly 
realizovány projekty z OPZ a 
neexistují ani jejich účastníci. 

 

Omezení (co nelze financovat) 

 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 

 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) 
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 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) 

 Studie proveditelnosti sociálního podniku v území MAS 

 Rozvoj sociálních podniků bez rozšíření kapacity (financování stávajících podnikatelských 

aktivit žadatele). 


