Programový rámec – OPZ
Opatření CLLD:

III.1 – Prevence sociálního vyloučení

Cíl SCLLD:

A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit

Vazba na opatření
SCLLD

A.1.3.2 – Podpora zavádění nových a zkvalitnění stávajících sociálních služeb

Vazba na SWOT:

W.5, W.8, W.9, W.17, W.30, W.31, W.33, W.36
A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit (IROP)

Vazba na ostatní
Fiche/opatření
SCLLD:

C.1.1 – Rozvoj podnikání na venkově (PRV)
C.1.2 – Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví (PRV)
C.1.3 – Podpora tvorby pracovních míst (IROP)
IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Vazba na specifické
cíle OPZ:

V rámci tohoto opatření budou podporovány například tyto typy projektů:
odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi atd. Realizací podpořených projektů dojde k naplnění
požadavků na navýšení kapacity lokálních aktérů v této oblasti, a tím k
naplnění specifického cíle 2.3.1. OPZ.
IROP:
•

Vazba na ostatní
operační programy:

•

PO 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
aktivity mohou navazovat na využití infrastruktury a budování kapacit
pro sociální služby z IROP – SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

Programový rámec IROP (navázání služeb na podpořenou infrastrukturu,
téměř stejné cílové skupiny a příjemci dotace) – v rámci opatření I.3
„Sociální infrastruktura“ je podporována infrastruktura pro dostupnost a
rozvoj sociálních služeb.

Provázanost
opatření SCLLD:

Aktivity opatření
OPZ:

Vazba je zejména na plánovanou investiční podporu zaměřenou na
poskytovatele podporovaných služeb působících v území. Konkrétně se
jedná o rekonstrukce a nákupy vybavení pro stávající prostory
poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Dále o výstavbu
či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby poskytované dle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v nevyhovujících prostorách, rekonstrukce objektu a jeho adaptace atd.
Rovněž se jedná o projekty zaměřené na vybudování zázemí pro terénní
sociální služby, poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. a podporu
komunitních center.
Terénní programy (1 pracovník = 1 klient)
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (může být 5 klientů)
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Odborné sociální poradenství (1 pracovník = 1 klient)
Sociální rehabilitace (1 pracovník = 1 klient)

Cílové skupiny:

Zejména 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, osoby
pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé atd.

Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v
sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty pouze
však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou
podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním
vyloučením ohrožených.

Popis cíle opatření:

Cílem opatření je zlepšit situaci osob v nepříznivé životní situaci, a to
rozšiřováním a zkvalitňováním stávajících sociálních a návazných služeb
převážně s ohledem na jejich dostupnost, neboť rozložení současných
sociálních služeb v území je nerovnoměrné, a ne vždy odpovídá potřebám
obyvatel regionu.
Cílem jsou rovněž služby v oblasti prevence pro osoby v nepříznivé životní
situaci.
V území existují 2 sociálně vyloučené lokality, ve kterých je nedostatek
sociálních služeb. Dále v území je ubytovna „sociálně slabých“.
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
Upozornění:

Oprávnění žadatelé

Je možné podporovat poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou
registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb Středočeského kraje (popř.
obce). Oprávněným žadatelem může být pouze poskytovatel sociálních
služeb, který je k poskytování služby pověřen objednavatelem (krajem, příp.
obcí). Sociální služba pak může být podpořena pouze v rozsahu a kapacitě
stanovené Pověřením.
Udržitelný rozvoj – neutrální.

Vliv na horizontální
témata

Rovnost mužů a žen – neutrální.
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní vliv – opatření je cíleně
zaměřeno na skupiny obyvatel ohrožené diskriminací a sociálním
vyloučením a má přispět k integraci těchto lidí do společnosti

Absorpční kapacita:

v území působí poskytovatelé sociálních služeb – především NNO

Principy pro určení
preferenčních
kritérií:

vytváření pracovních míst
význam záměru pro integraci komunity nebo regionu
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spolupráce více subjektů při předkládání záměru
propojení více záměrů, návaznost, synergický efekt
soulad záměru s koncepcí či strategií obce, spolku či jiného žadatele
podpora záměru ze strany obyvatel
podíl obyvatel, kterých se záměr týká
*Relevantní preferenční kritéria budou určena v jednotlivých výzvách.
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality projektů dle
Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 20142020 a budou před vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ.
Alokace:

Míra
spolufinancování:

2.975.000.- Kč
(počet podpořených účastníků 35 – 85.000,- Kč / účastník)
Dle pravidel spolufinancování ESI fondů v programovém období je míra
spolufinancování v tomto operačním programu a v režimu čerpání
prostřednictvím SCLLD stanovena na 85% ze strukturálních fondů, zbylých
15% se rozdělí mezi národní zdroje a žadatel/příjemce, a to dle typu právní
formy a obsahu činnosti žadatele.
U podpory komerčních subjektů je třeba zohlednit dopady veřejné podpory.

Předběžný harmonogram výzev
Výzva bude vyhlášena v letech 2017, 2019 a popř. v dalších letech podle zájmu a potřeb v území a výše
zbylé alokace.
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Opatření CLLD:

III.2 – Podpora rodiny

Cíl SCLLD:

A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit

Vazba na opatření
SCLLD

A.1.3.5 – Prorodinná opatření

Vazba na SWOT:

W.8, W.17, W.23, W.27, W.30, W.31, W.33, W.36

Vazba na ostatní
Fiche/opatření
SCLLD:

A.1.2 – Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních (IROP)
A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit (IROP)
IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje

Vazba na specifické
cíle OPZ:

SC 2.3.1 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.
IROP:
•

Vazba na ostatní
operační programy:

Provázanost
opatření SCLLD:

•

PO 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
aktivity mohou navazovat na využití infrastruktury a budování kapacit
pro vzdělávání z IROP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Programový rámec IROP (navázání na podpořenou infrastrukturu, téměř
stejné cílové skupiny a příjemci dotace) – v rámci opatření I.2 „Podpora
vzdělávání“ je podporována infrastruktura pro předškolní, školní, zájmové a
neformální vzdělávání.
Vazba je zejména na plánovanou investiční podporu zaměřenou na
poskytovatele podporovaných služeb působících v území. Konkrétně se
jedná o rekonstrukce a nákupy vybavení pro stávající prostory pro
vzdělávání (včetně zájmového a neformálního). Dále o výstavbu či nákup
objektů pro vzdělávání, rekonstrukce objektu a jeho adaptace atd.
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností
podpory příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího
školního věku, doprava dětí do školy a jiných aktivit)

Aktivity opatření
OPZ:

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.)
Vzdělávání pečujících osob
Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. vykonání zkoušky
(vztahují k aktivitě vzdělávání pečujících osob, nelze poskytovat vzdělávání
pečujícím osobám bez návaznosti na jejich pracovní uplatnění v
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podporovaných zařízeních, která doplní chybějící kapacitu stávajících
zařízení)
Podpora pracovního uplatnění
Rekvalifikace (zejména akreditované)
Společná doprava dětí
Doprovody dětí
Cílové skupiny:

Popis cíle opatření:

Osoby pečující o malé děti
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
Cílem opatření je vytvářet podmínky pro sladění pracovních povinností
rodičů a potřeb při péči o děti a tím zlepšit podmínky pro uplatnění na trhu
práce pro osoby vracející se do zaměstnání po mateřské a rodičovské
dovolené, včetně podpory možností hlídání dětí i mimo provozní doby školní
družiny nebo v době školních prázdnin.
V rámci tohoto opatření budou podporována například zařízení, která
doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem, příměstské
tábory v době školních prázdnin, dětské skupiny, vzdělávání pečujících osob.
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

Oprávnění žadatelé

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
Upozornění:
OSVČ může provozovat dětskou skupinu pouze za jistých podmínek. Buď
může mít zaměstnance a dětskou skupinu provozovat pro tyto své
zaměstnance nebo se může spojit s dalšími partnery a provozovat
podnikovou dětskou skupinu. Kapacita dětské skupiny je minimálně 5 a
maximálně 24 dětí.
Udržitelný rozvoj – neutrální vliv

Vliv na horizontální
témata

Rovnost mužů a žen – pozitivní vliv – Podporou prorodinných opatření dojde
ke zvýšení zaměstnanosti a ke zlepšení postavení pečujících osob na
trhu práce. Jedná se zejména o ženy po mateřské a rodičovské,
pečující ženy a ženy ve starším věku.
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – neutrální vliv

Absorpční kapacita:

Z dotazníkových šetření vyplynulo, že v rámci území MAS je ze strany
způsobilých příjemců zájem o podporu v rámci tohoto opatření, a to pouze
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z řad NNO.
význam záměru pro integraci komunity nebo regionu
spolupráce více subjektů při předkládání záměru
propojení více záměrů, návaznost, synergický efekt
Principy pro určení
preferenčních
kritérií:

soulad záměru s koncepcí či strategií obce, spolku či jiného žadatele
podpora záměru ze strany obyvatel
podíl obyvatel, kterých se záměr týká
*Relevantní preferenční kritéria budou určena v jednotlivých výzvách.
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality projektů dle
Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 20142020 a budou před vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ.

Alokace:

Míra
spolufinancování:

3.148.000,- Kč
Dle pravidel spolufinancování ESI fondů v programovém období je míra
spolufinancování v tomto operačním programu a v režimu čerpání
prostřednictvím SCLLD stanovena na 85% ze strukturálních fondů, zbylých
15% se rozdělí mezi národní zdroje a žadatel/příjemce, a to dle typu právní
formy a obsahu činnosti žadatele.
U podpory komerčních subjektů je třeba zohlednit dopady veřejné podpory.

Předběžný harmonogram výzev
Výzva bude vyhlášena v letech 2017, 2019 a popř. v dalších letech podle zájmu a potřeb v území a výše
zbylé alokace.
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Opatření CLLD:

III.3 – Podpora sociálního podnikání

Cíl SCLLD:

C.1.3 – Podpora tvorby pracovních míst

Vazba na opatření
SCLLD

C.1.3.1 – Vytváření či rozšiřování sociálních podniků

Vazba na SWOT:

W.10

Vazba na ostatní
Fiche/opatření
SCLLD:

A.1.2 – Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních (IROP)
A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit (IROP)
IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje

Vazba na specifické
cíle OPZ:

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
V rámci opatření bude podporován vznik a provoz sociálního podniku, který
byl jako projektový záměr identifikován v rámci přípravy SCLLD, a tím k
naplnění specifického cíle 2.3.1. OP Z.
IROP:
•

Vazba na ostatní
operační programy:

•

PO 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
aktivity mohou navazovat na využití infrastruktury a budování kapacit
pro vzdělávání z IROP – 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Provázanost
opatření SCLLD:

Programový rámec IROP (navázání na podpořenou infrastrukturu, téměř
stejné cílové skupiny a příjemci dotace) – v rámci opatření I.5 – „Sociální
podnikání“ je podporována infrastruktura pro vznik a rozvoj sociálního
podnikání prostřednictvím investic do výstavby, rekonstrukce a vybavení
sociálního podniku (nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro sociální podnikání).

Aktivity opatření
OPZ:

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
– integrační sociální podnik/ environmentální sociální podnik (vytvoření a
zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání zaměstnanců z
cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu, marketing sociálního podnikání,
provozování sociálního podnikání).
Cílové skupiny jsou vymezeny podle typu sociálního podniku:

Cílové skupiny:

1. integrační sociální podnik – cílové skupiny omezeny na osoby sociálně
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
a. osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
b. Osoby se zdravotním postižením
i. podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů
ii. podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
c. osoby v nebo po výkonu trestu
d. osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12
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měsíců po opuštění výkonu trestu
e. osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího
vězení
f. osoby opouštějící institucionální zařízení – pro účely této výzvy
to jsou osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
g. azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně
uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR
h. osoby pečující o jiné závislé osoby
i. osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči
druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu
jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby
ve II., III. nebo IV. stupni závislosti a
ii. neformální pečovatelé, tj. osoby vykonávající
nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
2. environmentální sociální podnik – cílové skupiny omezeny
a. osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
b. osoby se zdravotním postižením
i. podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů
ii. podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
c. osoby v nebo po výkonu trestu
i. osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to
do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu
ii. osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou
domácího vězení
d. osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této výzvy
to jsou osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
e. azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně
uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR
f. neaktivní osoby
g. osoby pečující o malé děti
h. uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50
a více let
i. lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo
v profesní přípravě
j. osoby vracející se na trh práce po návratu z
mateřské/rodičovské dovolené
k. osoby pečující o jiné závislé osoby
i. osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči
druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu
jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby
ve II., III. nebo IV. stupni závislosti a
ii. neformální pečovatelé, tj. osoby vykonávající
nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.
•
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Popis cíle opatření:

Zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím
aktivit sociálního podnikání.
Obchodní korporace
OSVČ

Oprávnění žadatelé

Nestátní neziskové organizace (NNO musí v rámci své hlavní činnosti
naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti
mohou realizovat výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel musí být
v době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném
rejstříku dle právní formy organizace. Veřejně prospěšná činnost
vykonávaná v hlavní činnosti včetně doby existence žadatele musí být
ověřitelná z veřejně dostupných zdrojů, kterými se pro potřeby této aktivity
rozumí www.justice.cz a v případě církevních právnických osob registr
Ministerstva kultury zveřejněný na http://www3.mkcr.cz/cns_internet).
Udržitelný rozvoj – pozitivní vliv

Vliv na horizontální
témata

Absorpční kapacita:

Rovnost mužů a žen – neutrální vliv
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – pozitivní vliv – opatření je cíleně
zaměřeno na skupiny obyvatel ohrožené diskriminací a sociálním
vyloučením a má přispět k integraci těchto lidí do společnosti
Z dotazníkových šetření vyplynulo, že v rámci území MAS je ze strany
způsobilých příjemců zájem o podporu v rámci tohoto opatření, a to ze
strany NNO, přičemž bude realizován 1 projekt NNO.
význam záměru pro integraci komunity nebo regionu
spolupráce více subjektů při předkládání záměru
propojení více záměrů, návaznost, synergický efekt

Principy pro určení
preferenčních
kritérií:

počet subjektů (včetně jednotlivců), které se plánování či realizace
projektu zapojí
*Relevantní preferenční kritéria budou určena v jednotlivých výzvách.
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality projektů dle
Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 20142020 a budou před vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ.

Alokace:

Míra
spolufinancování:

2.140.000,- Kč
Dle pravidel spolufinancování ESI fondů v programovém období je míra
spolufinancování v tomto operačním programu a v režimu čerpání
prostřednictvím SCLLD stanovena na 85% ze strukturálních fondů, zbylých
15% se rozdělí mezi národní zdroje a žadatel/příjemce, a to dle typu právní
formy a obsahu činnosti žadatele.
U podpory komerčních subjektů je třeba zohlednit dopady veřejné podpory.
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Opatření CLLD:

III.4 – Vzdělávání pro zaměstnání

Cíl SCLLD:

C.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit

Vazba na opatření
SCLLD

A.1.3.2 – Informační a vzdělávací aktivity v oblasti podpory zaměstnanosti a
podnikatelských aktivit, podpora výměny zkušeností

Vazba na SWOT:

W.5, W.8, W.10, W.22, W.33

Vazba na ostatní
Fiche/opatření
SCLLD:

A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit (IROP)
IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje

Vazba na specifické
cíle OPZ:

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
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.
IROP:
•

Vazba na ostatní
operační programy:

Provázanost
opatření SCLLD:

•

PO 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
aktivity mohou navazovat na využití infrastruktury a budování kapacit
pro vzdělávání z IROP – 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Programový rámec IROP (navázání na podpořenou infrastrukturu, téměř
stejné cílové skupiny a příjemci dotace) – v rámci opatření I.2 – „Podpora
vzdělávání“ je podporována infrastruktura pro zařízení pro celoživotní
vzdělávání a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.
Programový rámec PRV – v rámci opatření II.3 a II.4 je podporováno
vytvoření pracovních mísz.
Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
Zprostředkování zaměstnání
Podpora vytváření nových pracovních míst

Aktivity opatření
OPZ:

Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Prostupné zaměstnávání
Podpora zahájení podnikatelské činnosti (pouze formou vzdělávání a
poradenství)
Doprovodná opatření
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
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Tvorba pracovních míst a podpora tvorby nových pracovních míst
Uplatnění cílových skupin na otevřeném trhu práce
Zprostředkování zaměstnání
Pracovně právní poradenství
Zjišťování potřeb zaměstnavatelů
Poradenství pro získání zaměstnání
Doplňkově podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Uchazeči o zaměstnání
Zájemci o zaměstnání
Neaktivní osoby
Osoby se zdravotním postižením
Cílové skupiny:

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
Osoby jinak znevýhodněné
Osoby vracející se na trh práce z mateřské nebo rodičovské dovolené
Osoby sociálně vyloučené
Osoby sociálním vyloučením ohrožené

Popis cíle opatření:

Podporovat nástroje pro rozvoj pracovních příležitostí a podnikání
NNO
Obec
Organizace zřizovaná obcí působící v sociální oblasti

Oprávnění žadatelé

Dobrovolný svazek obcí
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace
OSVČ
Udržitelný rozvoj – neutrální vliv

Vliv na horizontální
témata

Rovnost mužů a žen – neutrální vliv
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace – neutrální vliv

Absorpční kapacita:

Principy pro určení
preferenčních
kritérií:

Z dotazníkových šetření vyplynulo, že v rámci území MAS je ze strany
způsobilých příjemců zájem o podporu v rámci tohoto opatření, ze strany
NNO, obcí, OSVČ a obchodních korporací.
význam záměru pro integraci komunity nebo regionu
spolupráce více subjektů při předkládání záměru
propojení více záměrů, návaznost, synergický efekt
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počet subjektů (včetně jednotlivců), které se plánování či realizace
projektu zapojí
*Relevantní preferenční kritéria budou určena v jednotlivých výzvách.
Kritéria hodnocení projektů budou zahrnovat aspekty kvality projektů dle
Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 20142020 a budou před vyhlášením výzev MAS konzultována s ŘO OPZ.
Alokace:

Míra
spolufinancování:

1.968.000,- Kč
Dle pravidel spolufinancování ESI fondů v programovém období je míra
spolufinancování v tomto operačním programu a v režimu čerpání
prostřednictvím SCLLD stanovena na 85% ze strukturálních fondů, zbylých
15% se rozdělí mezi národní zdroje a žadatel/příjemce, a to dle typu právní
formy a obsahu činnosti žadatele.
U podpory komerčních subjektů je třeba zohlednit dopady veřejné podpory.

Předběžný harmonogram výzev
Výzva bude vyhlášena v letech 2017, 2019 a popř. v dalších letech podle zájmu a potřeb v území a výše
zbylé alokace.
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