PROGRAMOVY RÁMEC OPZ
(Operační program Zaměstnanost)
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Programový rámec OP Zaměstnanost
Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel
a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem
věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je
zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců
a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních
služeb, modernizace veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních
inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
Zaměření OP Z - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj
s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.
Tematické cíle OP Z




Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (PO 1, PO 3)
Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO3)
Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3, PO4)

Podporované oblasti OP Z






Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
Prioritní osa 5: Technická pomoc

MAS Českomoravské pomezí bude naplňovat cíle OP Zaměstnanost při realizaci svých
budoucích aktivit. V rámci SCLLD na období 2014 -2020 realizuje MAS ČMP v rámci
OP Zaměstnanost následující opatření:
 A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OPZ SC 2.3.1.)
 A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - OPZ SC 2.3.1.)
 C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce,
rozvoj ekonomiky (CLLD - OPZ SC 2.3.1.)
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Schéma 1 – Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
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Programový rámec pro
operační program

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST – OP Z I.

Vazba na Operační program Zaměstnanost:
Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti
Cíle SCLLD:
A1.1 Specifický cíl: Podpora volnočasových aktivit pro široké cílové skupiny
Název opatření SCLLD:

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit

Popis cíle opatření:

Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb
péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob, vytvářet podmínky pro
slaďování profesního a rodinného života na venkově, aktivizovat sociální kapitál
v obci.

Popis provázanosti
navrhovaných opatření,
a to včetně
provázanosti na ostatní
operační programy

Priorizace
navrhovaných opatření

Časový harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán

Typy projektů:

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 včetně popisu
provázanosti.
Tematické zaměření SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování
zázemí pro terénní sociální služby), ambulantní sociální služby, podpora rozvoje
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce, sociální bydlení,
Opatření navazuje přímo na další opatření SCLLD:
A1.1.1 Podpora spolkové činnosti
A1.1.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP)
A1.2.2 Podpora sociálního začleňování (OPZ)
C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení (IROP)
C1.2.1 Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání
E1.1.1 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Opatření financovaná z navýšené alokované částky:
příměstské/přívesnické
tábory, klubová činnost, prodloužení
provozu školních družin.
Opatření financovaná při navýšení alokace:
Podpora dětských skupin a navýšení alokace na podporu příměstských
táborů, školních družin a klubů.
Harmonogram vyhlášení výzev:
10/2017 – 1200 tis. Kč, c) dětské skupiny, d) vzdělávání pečujících osob
12/2017 – 1600 tis. Kč, a) příměstské tábory, d) vzdělávání pečujících osob
2/2018 – 1176 tis. Kč, b) školní družiny, kluby, d) vzdělávání pečujících osob
11/2019 – 800 tis. Kč, c) příměstské tábory, d) vzdělávání pečujících osob
Celková alokace 4776,00 tis. Kč (čerpání dle ŽP k 31.10.)
rok

2016

2017

(tis. Kč)

0,00

0,00

2018

2019

2020

2021

2022

720,00 1033,00 1271,00 1076,00 676,00

2023
0

a) Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin
Podmínky realizace:
 doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny,
 minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí,
 s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby,
 je nutné vést denní evidenci přítomných dětí
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b) Podpora prodloužení provozu školních družin a klubů s dobou provozu
odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných
ranních hodinách a až do pozdního odpoledne). Podpora je určena na
vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám
rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do
pozdního odpoledne). Cílem je zajištění péče o děti v době mimo školní
vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních
vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.
Podmínky realizace:
 Zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné
třídy ZŠ)
 Minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet
dětí na jednu pečující osobu je nejvýše 15
 Do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí
před/po vyučování do/z provozovaného zařízení a náklady na pečující
osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách tak, aby se
skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby
 Služby péče o děti mohou být poskytovány i v prostorách, ve kterých je
provozována družina podle školského zákona; není však možný překryv
doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena, tomu pak bude
odpovídat i výše nájemného (náklady na vybavení budou způsobilé pouze
proporcionálně ve vztahu k využití pro a mimo projekt)
 S rodiči dětí musí příjemce v průběhu realizace uzavřít písemnou smlouvu o
poskytování služby s aktualizací na každé pololetí školního roku (podmínka
realizace projektu; není součástí žádosti o podporu)
c)

Podpora dětských skupin - Podpora je určena na vytvoření nových/transformaci
stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do
zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz. Účelem je umožnit rodičům
zapojení do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění
potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků
dítěte.
Podmínky realizace:
 služba je poskytována mimo domácnost dítěte,
 podporu mohou získat pouze zařízení péče o děti, která jsou provozována
mimo režim školského zákona,
 minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, maximální 24
 v případě kombinace aktivity dětské skupiny s dalšími aktivitami je nezbytné
jednotlivé aktivity dětské skupiny rozlišit i na úrovni položek rozpočtu, aby
bylo již v žádosti o podporu zřejmé, že nedošlo k překročení limitu křížového
financování

d) 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.
Podporované cílové
skupiny:

Osoby pečující o malé děti (rodiče s dětmi mladšími 15 let)
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
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Příjemci podpory

Nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, obce dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, zájmová
sdružení, příspěvkové organizace, družstva, OSVČ, organizace zřizované obcemi,
organizace zřizované kraji, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení,
sociální partneři, MAS.
MAS předpokládá upřesnění konečného výčtu příjemců v jednotlivých výzvách.

Minimální a maximální
výše:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě.

Absorpční kapacita MAS

V území MAS ČMP je dostatek organizací, které se zaměřují na práci s dětmi a mají
zájem o poskytování klubové činnosti, velká poptávka je ze stran NNO a škol po
organizaci příměstských („přívesnických“) táborů a prázdninových denních klubů.
40% škol v území má zájem o prodloužení provozní doby školní družiny a klubovou
činnost. V území je zmapován zájem o vznik 2 dětských skupin pro veřejnost.
Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní: Opatření jsou zaměřena na podporu
osob pečujících o malé děti a tak jim cíleně pomoci k lepší uplatnitelnosti na trhu
práce.
Rovnost žen a mužů – neutrální
Udržitelný rozvoj - neutrální
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS tak, aby byl
zajištěn řádný, transparentní a nediskriminační výběr projektů.
Obecně budou podporovány projekty, které prokazují:
a) Účelnost
b) Efektivnost
c) Hospodárnost
d) Proveditelnost
e) Potřebnost

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)
Název
Výchozí stav
Cílový stav

60000
Celkový počet účastníků
0
120

Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)
Název indikátoru
Výchozí stav
Cílový stav

62000
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace
0
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Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)

50001

Název

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Výchozí stav

0

Cílový stav

30

Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)

50100

Název

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku

Výchozí stav

0

6

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

50110

Název indikátoru

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku

Výchozí stav
Cílový stav

0
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Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

50120

Název indikátoru

Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

62700

Název indikátoru

Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

62900

Název indikátoru

Účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ REALIZACI SCLLD V NÁVAZNOSTI NA OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Hodnocení rizika
Název
rizika

Pravděpodobn
ost
(P)

Dop
ad
(D)

V=P
*D

Nositel
rizika

Finanční
rizika

4

4

16

MAS,
žadatelé,
realizátoři

Organizační
rizika

3

5

15

MAS,
realizátoři

Právní
rizika

2

4

4

MAS,
realizátoři

Název navrhovaných opatření k řízení
rizik a snížení jejich významnosti
Průběžná komunikace s realizátory
projektů; rozumné správné
hospodaření; dobré finanční plánování;
dodržování principů 3 E (Hospodárnost –
Účelnost – Efektivnost); průběžný
monitoring indikátorů a vyhodnocování
Dobře nastavené výzvy; kvalitní animace
CLLD v území, vzdělávání v projektovém
řízení; průběžná komunikace
s realizátory; dodržování implementační
ch procesů, nezájem cílové skupiny
o nabízené služby
Sledování změn v legislativě a v případě
potřeby úprava dokumentů či směrnic
MAS apod.; vzdělávání
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Věcná
rizika

2

4

8

MAS,
realizátoři

Dodržování vnitřních směrnic o
archivaci; správné nastavení procesů;
respektování horizontálních priorit
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Programový rámec pro
operační program

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ II.)

Vazba na Operační program Zaměstnanost:
Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
Cíle SCLLD:

A1 Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu života a usilovat o rozvoj občanské společnosti
A1.2 Specifický cíl: Zlepšit přístup k pomoci lidem nacházejících se ve hmotné nouzi
a vytvořit podmínky pro sociální začleňování lidí v těžkých životních situacích

Název opatření
SCLLD:

A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování

Popis cíle opatření:

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

Priorizace
navrhovaných
opatření

Cílem opatření je zajistit dostatečnou nabídku kvalitních, udržitelných, dosažitelných
a cenově dostupných sociálních služeb a zvýšit mobilitu a propojenost služeb. Podpora
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb obecného zájmu, které přispějí k
sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, ke snížení závislosti na
sociálních dávkách. Podpora služeb, které podporují integraci a začlenění obyvatel do
každodenního života. Podpora dobrovolnictví a sousedské výpomoci.
Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb, podpora komunitní péče a realizací projektů
prevence sociálního vyloučení zvyšovat kvalitu života v obcích. Služby sociální a
zdravotní péče vytvářejí pracovní místa, řeší chudobu a snižují míru předčasného
ukončování školní docházky.
Poskytování a zajištění těchto potřebných služeb má dopad do několika rovin:
poskytnutí služby sociálně vyloučeným osobám
poskytnutí pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením
pomoc rodinám pečujících o své blízké (odlehčovací služby, poradenství)
sladění pracovního a rodinného života u pečujících osob
zajištění dostupnosti sociálních služeb a následných služeb v obcích
podpora sociální soudržnosti (dobrovolnictví)
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 včetně popisu
provázanosti.
Tematické zaměření SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování
zázemí pro terénní sociální služby), ambulantní sociální služby, podpora rozvoje
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce, sociální bydlení.
Opatření navazuje na další opatření SCLLD:
A1.1.1 Podpora spolkové činnosti
A1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny
a zkvalitnění sociálního prostředí
A1.2.3 Opatření: Zvýšení povědomí o významu prevence nemocí a ochrana zdraví
B1.1.2 Opatření: Vybudování a údržba prostor pro realizaci zájmových, sportovních,
kulturních a jiných prospěšných činností
B1.1.3 Opatření: Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury
a občanské vybavenosti
B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů (IROP)
C1.2.1 Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání
E1.1.1 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
a)

Opatření financovaná z navýšené alokované částky:
aktivity v rámci PR celého spadají do alokované částky. Nejvyšší prioritu mají
služby sociální prevence a komunitní centra
b) Opatření financovaná při navýšení alokace: -
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Časový
harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční
plán

Harmonogram vyhlášení výzev:
1/2018 – 5000 tis. Kč
Celková alokace 5000,00 tis. Kč

rok

2016

2017

2018

2019

2020

(tis. Kč)

0,00

0,00

300,00 1200,00 1500,00

2021

2022

2023

1000,00

1000,00

0,00

a)

Typy projektů:

Sociální služby - Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro
vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do
společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu
ke službám podporujícím návrat na trh práce.
Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se
zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na
trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou.
Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44
a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na
celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, že
toto vzdělávání přímo souvisí s poskytováním základních činností sociální služby a
současně je oblast vzdělávání pracovníků poskytovatele služby upravena v rámci
vydaného Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
 Odborné sociální poradenství - § 37
 Terénní programy - § 69
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65
 Raná péče - § 54
 Krizová pomoc - § 60
 Kontaktní centra - § 59
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - §
 Sociální rehabilitace - § 70
 Sociálně terapeutické dílny - § 67 (
 Služby následné péče - § 64
 Podpora samostatného bydlení - § 43
 Osobní asistence - § 39 (
 Odlehčovací služby - § 44
b) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování:
Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí
osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Jedná
se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním),
které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS.
Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:
 Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci
sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci
 Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených
lokalitách zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně
nepříznivých životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny
obyvatel, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo
oběťmi trestné činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost.
 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby
a péči
 Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na
preventivní programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení
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narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit
podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení situace
ohrožených rodin atd.
Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových
skupin
Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a
pracovně-právních vztahů
Aktivity přispívající k boji s diskriminací

c)

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
činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí
Doplňkové aktivity:
Koordinace a síťování sociálních služeb a následných služeb při participaci veřejné
správy, veřejnosti a poskytovatelů sociálních i následných služeb.
Aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s
klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci.

Podporované cílové
skupiny:

Cílovou skupinou 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.

Příjemci podpory

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace
organizačních složek státu; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; zřizované
nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace,
obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, OSVČ,
poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, školy a školaská
zařízení, MAS

Minimální a
maximální výše:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě.

Absorpční kapacita
MAS
Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

Principy pro určení
preferenčních
kritérií:

Z dotazníkových šetření vyplynulo a jednání s místními aktéry vyplynulo, že v území
MAS ČMP je ze strany způsobilých příjemců zájem o podporu tohoto opatření a je
zájem o realizaci aktivit ze stran CS. V zásobníku projektů MAS eviduje projektové
záměry v této oblasti ve výši 7,2 mil. Kč.
Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní: opatření je zaměřeno na skupiny
obyvatel ohrožené diskriminací a sociálním vyloučením a má přispět k integraci těchto
osob do společnosti
Rovnost žen a mužů – neutrální
Udržitelný rozvoj - neutrální
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS tak, aby byl
zajištěn řádný, transparentní a nediskriminační výběr projektů.
Obecně budou podporovány projekty, které prokazují:
a) Účelnost
b) Efektivnost
c) Hospodárnost
d) Proveditelnost
e) Potřebnost
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Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)

67001

Název

Kapacita podpořených služeb

Výchozí stav

0

Cílový stav

15

Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)

60000

Název indikátoru

Celkový počet účastníků

Výchozí stav

0

Cílový stav

30

Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)

55102

Název

Počet podpořených komunitních center

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

67010

Název indikátoru

Využívání podpořených služeb

Výchozí stav

0

Cílový stav

60

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

62000

Název indikátoru

Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace

Výchozí stav

0

Cílový stav

2

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

67315

Název indikátoru

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj
účel

Výchozí stav

10

Cílový stav

0

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

67310

Název indikátoru

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj
účel

Výchozí stav

15

Cílový stav

0
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RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ REALIZACI SCLLD V NÁVAZNOSTI NA OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Hodnocení rizika
Název rizika

Pravděpodobn
ost
(P)

Dop
ad
(D)

V=P
*D

Nositel
rizika

Finanční
rizika

4

4

16

MAS,
žadatelé,
realizátoři

Organizační
rizika

3

5

15

MAS,
realizátoři

Právní rizika

2

4

4

MAS,
realizátoři

Věcná rizika

2

4

8

MAS,
realizátoři

Název navrhovaných opatření k řízení
rizik a snížení jejich významnosti
Průběžná komunikace s realizátory
projektů; rozumné správné
hospodaření; dobré finanční plánování;
dodržování principů 3 E (Hospodárnost –
Účelnost – Efektivnost); průběžný
monitoring indikátorů a vyhodnocování
Dobře nastavené výzvy; kvalitní animace
CLLD v území, vzdělávání v projektovém
řízení; průběžná komunikace
s realizátory; dodržování implementační
ch procesů, nezájem cílové skupiny
o nabízené služby
Sledování změn v legislativě a v případě
potřeby úprava dokumentů či směrnic
MAS apod.; vzdělávání
Dodržování vnitřních směrnic o
archivaci; správné nastavení procesů;
respektování horizontálních priorit
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Programový rámec pro
operační program

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z III.)

Vazba na Operační program Zaměstnanost:
Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
Oblast C - Zaměstnanost a vzdělávání
C1 Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a vznik pracovních
Cíle SCLLD:
příležitostí, podporovat vzdělávání všech věkových kategorií.
C1.2 Specifický cíl: Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání
C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce,
Název opatření SCLLD:
rozvoj ekonomiky
Cílem opatření je zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu práce prostřednictvím
kvalitního a dostupného vzdělávání a poradenství (připravení lidé pružněji reagují na
poptávku a potřebu pracovních míst), motivace osob k začlenění a udržení se na trhu
práce. Zapojení lokálních aktérů do řešení problémů místní nezaměstnanosti má
pozitivní vliv na uplatňování znevýhodněných osob na trh práce (podnikatelé, firmy,
školy, spádové úřady práce, příspěvkové organizace, vzdělávací zařízení….)
Podporována bude ambulantní a také terénní forma pracovního a kariérního
poradenství a vzdělávací semináře v jednotlivých obcích na území MAS.
Opatření je zaměřeno na podporu zaměstnanosti žen a mužů ohrožených na trhu
práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a pracovního života a rovného
Popis cíle opatření:
přístupu k zaměstnání. V rámci projektů bude realizováno doprovodné poradenství
(dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství
o oblasti bydlení apod.)
V projektech realizované aktivity nemají nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je
doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce.
V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových
udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či
zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního
uplatnění cílové skupiny.

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 včetně popisu
provázanosti.
Tematické zaměření SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování
zázemí pro terénní sociální služby), ambulantní sociální služby, podpora rozvoje
infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce, sociální bydlení.
Tematické zaměření SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení (investice do škol a školských zařízení)
Opatření navazuje přímo na další opatření SCLLD:
A1.2.2 Podpora sociálního začleňování (OPZ)
C1.2.1 Zavádění inovačních metod a postupů ve vzdělávání
C1.2.3 Vzdělávání pro dospělé a seniory
C1.2.6 Vzdělávání a informace pro implementaci opatření ke zlepšení kvality života a
rozvoje podnikání na venkově
E1.1.1 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
a)

Priorizace navrhovaných
opatření

Opatření financovaná z alokované částky:
Všechna uvedená kritéria budou realizována v rámci alokované částky.
b) Opatření financovaná při navýšení alokace:
-
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Harmonogram vyhlášení výzev:
1/2018 – 2600 tis. Kč
Časový harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán

Celková alokace 2600,00 tis. Kč

rok
(tis. Kč)

2016 2017 2018
0,00

2019

2020

2021

2022

2023

0,00 156,00 624,00 780,00 520,00 520,00

0,00

a) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
Podpora projektů, nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny
k nalezení zaměstnání a jeho udržení
Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění
na trhu práce
Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu
práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování
osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem
zprostředkování vhodného zaměstnání

Typy projektů:

Příklady podporovaných aktivit:
 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
 Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při
hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda
porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a
výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů
přesně definován jejich účel a cílové skupiny
 JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a
aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace
na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job
klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách
 Řízené poradenství ke změně kvalifikace
 Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu2
 Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma)
 Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika
 Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
 Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké
dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické
gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k
uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce)
b) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
Podpora vytváření nových pracovních míst
Příklady podporovaných aktivit:
 Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin
 Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových
nákladů zaměstnavatelům (může zakládat veřejnou podporu)
Podpora zahájení podnikatelské činnosti
Příklady podporovaných aktivit:
 Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení
podnikání formou vzdělávání a poradenství25
 Podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění),
nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které již bylo
ukončeno, nebo přerušeno (podpora pro osoby, které zahájí podnikání, může
trvat maximálně 2 roky po zahájení podnikání a bude se jednat o veřejnou
podporu)
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Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Příklady podporovaných aktivit:
 Podpora vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a
soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám při
uplatnění na trhu práce, a to i s využitím nových a netradičních metod
podporujících zaměstnanost na lokální úrovni26
 Monitoring lokálního trhu práce pro potřeby zprostředkování pracovních
míst cílovým skupinám
 Vytvoření a provoz lokální burzy práce nebo JOB centra (tj. systém sloužící
ke zprostředkování volných pracovních pozic nabízených lokálními
zaměstnavateli ve prospěch osob hledajících zaměstnání)

c)

c) Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
Příklady podporovaných aktivit:
 Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce
prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání (včetně poskytování
mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa; může zakládat
veřejnou podporu). Mezi flexibilní formy zaměstnání patří například zkrácený
úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku
 Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli
 Podpora zaměstnanců
d) Podpora prostupného zaměstnávání
Příklady podporovaných aktivit:
 Aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních
potřeb (podporované zaměstnávání, komplexní práce s cílovou skupinou)
postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s
minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních
návyků a zkušeností, a to i s využitím nástrojů podpory zaměstnanosti,
které povedou k dlouhodobému uplatnění těchto osob na trhu práce
 Zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních
míst s využitím nástrojů jako jsou pracovní místa na zkoušku, pracovní místa
ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní místa u
soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní
pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže, mentoring
apod.

Podporované cílové
skupiny:

Příjemců podpory

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené, nebo osoby ohrožené sociálním
vyloučením, které hledají uplatnění na trhu práce.
Pro MAS ČMP byli identifikovány zejména osoby:
uchazeči a zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
uchazečů nebo zájemců o zaměstnání)
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské (v řádu
několika měsíců)
osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou
osoby se zdravotním postižením
osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
zaměstnanci
neaktivní osoby
Nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, obce dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce,
obchodní korporace, zájmová sdružení, družstva, příspěvkové organizace, družstva,
OSVČ, sociální partneři, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji,
poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři,

16

Minimální a maximální
výše:
Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na
naplňování horizontálních
témat OPZ

Principy pro určení
preferenčních kritérií:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě.
V zásobníku projektů jsou evidovány 3 projektové záměry na vzdělávání související
s uplatněním na trhu práce (1x příspěvková organizace, 1 x NNO, 1 x OSVČ) a 2
záměry na poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce (2 x OSVČ).
Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní: opatření je zaměřeno na skupiny
obyvatel ohrožené diskriminací a sociálním vyloučením a má přispět k integraci
těchto lidí do společnosti a zlepšit jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Rovnost žen a mužů – neutrální
Udržitelný rozvoj - neutrální
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS tak, aby byl
zajištěn řádný, transparentní a nediskriminační výběr projektů.
Obecně budou podporovány projekty, které prokazují:
a) Účelnost
b) Efektivnost
c) Hospodárnost
d) Proveditelnost
e) Potřebnost

Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)

60000

Název

Celkový počet účastníků

Výchozí stav

0

Cílový stav

60

Indikátory výstupů
Číslo (Kód NČI2014+)

50105

Název indikátoru

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

62700

Název

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

50130

Název indikátoru

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

62900

Název

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ

Výchozí stav

0

Cílový stav

1
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Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

63100

Název indikátoru

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ

Název
Výchozí stav

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

62600

Název indikátoru

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Výchozí stav

0

Cílový stav

30

Indikátory výsledku
Číslo (Kód NČI2014+)

62000

Název indikátoru

Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo
nevládní organizace

Výchozí stav

0

Cílový stav

2

RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ REALIZACI SCLLD V NÁVAZNOSTI NA OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Hodnocení rizika
Název
rizika

Pravděpodobn
ost (P)

Dop
ad
(D)

V=P
*D

Nositel
rizika

Finanční
rizika

4

4

16

MAS,
žadatelé,
realizátoři

Organizační
rizika

3

5

15

MAS,
realizátoři

Právní
rizika

2

4

4

MAS,
realizátoři

Věcná
rizika

2

4

8

MAS,
realizátoři

Název navrhovaných opatření k řízení
rizik a snížení jejich významnosti
Průběžná komunikace s realizátory
projektů; rozumné správné
hospodaření; dobré finanční plánování;
dodržování principů 3 E (Hospodárnost –
Účelnost – Efektivnost); průběžný
monitoring indikátorů a vyhodnocování
Dobře nastavené výzvy; kvalitní animace
CLLD v území, vzdělávání v projektovém
řízení; průběžná komunikace
s realizátory; dodržování implementační
ch procesů, nezájem cílové skupiny o
nabízené služby
Sledování změn v legislativě a v případě
potřeby úprava dokumentů či směrnic
MAS apod.; vzdělávání
Dodržování vnitřních směrnic o
archivaci; správné nastavení procesů;
respektování horizontálních priorit
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1.1 Vazba na horizontální témata
Tato oblast představuje průnik všemi základními oblastmi strategie. Pro názornost
a přehlednost jsou všechny prioritní oblasti a jednotlivé specifické cíle přehledně uspořádány
v níže uvedené tabulce s vazbami na horizontální témata. Z té vyplývá, že všechna plánovaná
opatření a záměry jsou ve svém dopadu buď pozitivní nebo neutrální.
Vliv specifických cílů na horizontální témata

Prioritní oblast A: Rodina a společnost
SC A1.1: Podpora volnočasových aktivit pro široké cílové
skupiny
SC A1.2: Zlepšit přístup k pomoci lidem nacházejících se ve
hmotné nouzi a vytvořit podmínky pro sociální začleňování
lidí v těžkých životních situacích
Prioritní oblast B: Obnova a rozvoj obce
SC B1.1: Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu
života, zlepšit vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj
sociální oblasti
Prioritní oblast C: Zaměstnanost a vzdělávání
SC C1.1: Rozvinout lokální ekonomiku, podpořit tvorbu a
udržení pracovních míst
SC C1.2: Zajistit dostupnost a kvalitu vzdělávání
Prioritní oblast D: Životní prostředí, krajina a zemědělství
SC D1.1: Zvýšit kvalitu životního prostředí v obcích a
odstranění ekologické zátěže
SC D1.2: Zkvalitnit infrastrukturu zásobování vodou a čištění
odpadních vod
SC D1.3: Podpora zemědělských a lesnických podniků,
posílení biodiverzity a adaptability na změny klima.
Prioritní oblast E: Spolupráce a partnerství
SC E1.1: Rozvoj místního partnerství, spolupráce MAS s
partnery na všech úrovních

Udržitelný
rozvoj
pozitivní

Rovnost
mužů a žen
pozitivní

Rovné příležitosti
a nediskriminace
pozitivní

pozitivní

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

pozitivní

pozitivní

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální
pozitivní

pozitivní
neutrální

pozitivní
neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

neutrální

pozitivní

neutrální

pozitivní

pozitivní

neutrální

pozitivní
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