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Základní přehled Fichí MAS-OPZ
Dotační
program

vazba na OP

MAS-OPZ

OP Z - SC 2.3.1
OP Z - SC 2.3.1
OP Z - SC 2.3.1
OP Z - SC 2.3.1

Fiche
označení
MAS-OPZ 07
MAS-OPZ 08
MAS-OPZ 09
MAS-OPZ 10

název
Sociální služby - neinvestiční podpora
Podpora zaměstnanosti
Sociální podniky - neinvestiční podpora
Prorodinná opatření

Programový rámec MAS-OPZ je pro MAS Hranicko svou povahou nejsložitějším rámcem,
jelikož se jedná o výhradně neinvestiční podporu a úspěšnost intervencí v území tak do značné
míry závisí na skladbě, dostupnosti a zájmu osob z cílových skupin, dostatečné absorpční
kapacitě, „kvalitě“ žadatelů, v oblasti zaměstnanosti pak např. na aktuální ekonomické situaci,
míře ekonomického růstu apod. Přesto aktéři v území vnímají programový rámec MAS-OPZ jako
velkou příležitost poprat se s negativními jevy v oblasti nezaměstnanosti, sociálního vyloučení
či chudoby na místní úrovni, s výhodou detailní místní znalosti, při tom s potřebnou odbornou
erudicí.

Harmonogram Výzev a Finanční alokace v Kč:
SC OP
Program
ový
rámec
MASOPZ

2017
podzim

Fiche

SC 2.3.1

MAS-OPZ 07
MAS-OPZ 08

Sociální služby - neinvestiční podpora
Podpora zaměstnanosti

2 287 015
2 888 861

SC 2.3.1

MAS-OPZ 09

Sociální podniky - neinvestiční podpora

2 106 462

SC 2.3.1

MAS-OPZ 10

Prorodinná opatření

1 354 154
8 636 492

SC 2.3.1

Celkem v Kč

2018
1 715 261
1 925 908

2019

2020
1 715 261

1 604 923

Celkem za
období
5 717 538
6 419 692
2 106 462

812 492
4 453 661

541 662
2 146 585

1 715 261

2 708 308
16 952 000

Pzn.: Uvedené částky znamenají součet celkových způsobilých výdajů projektů koncových příjemců. Tato částka se skládá z dotace (dle typu příjemce 85-100%
viz níže)a vlastního spolufinancování (dle typu příjemce 0-15%).
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Specifický cíl
strategie:
Název
opatření/Fiche
Vazba na
specifický cíl OP
Z:

Popis cíle
opatření:

3.1 Zlepšování úrovně a rozšíření nabídky potřebných sociálních služeb

MAS-OPZ 07 Sociální služby – neinvestiční podpora
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
- Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob,
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
 Podpořit kvalitu a šíři nabídky registrovaných sociálních služeb stávajících
poskytovatelů v regionu
 Doplnit škálu sociálních služeb v regionu
 Zvýšit počet osob využívajících sociální služby
 Podpořit další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo
režim zákona č. 108/2006 Sb.
 Snižovat počet sociálně vyloučených osob v regionu

1.1 Sociální služby
Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
především:
 Terénní programy § 69
 Soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62
 Sociální rehabilitace § 70
 Sociálně terapeutické dílny § 67
 Podpora samostatného bydlení § 43
 Odlehčovací služby § 44
Pozn.: příjemce dotace musí mít zařazenu službu v Síti sociálních služeb Olomouckého
kraje.
Priorizace
navrhovaných
opatření (aktivit):

1.2 Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim
zákona č. 108/2006 Sb. především:
b) Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při
vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména
pokud pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo
ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných
zařízení pro péči o děti a mládež).
c) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči
e) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby
ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační
a resocializační programy a programy zaměřené na pachatele domácího násilí s cílem
předcházení jejich dalšího násilného chování (programy sociálního výcviku a rozvoje
sociálních a osobních dovedností s cílem sociální integrace, nalezení zaměstnání,
psychologické poradenství atd.).
f) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (rozvoj psychosociálních a praktických
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dovedností, posilování osobních kompetencí v běžném životě, podpora právního
povědomí a sebedůvěry s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh práce, vzdělávání
v oblasti finanční gramotnosti, posilování rodičovských kompetencí, získávání základních
sociálních a profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu práce, společenské
začlenění osob vystavených institucionalizaci, obnovení, upevnění či zprostředkování
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží
běžného života, programy učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti
jednotlivce, doprovody při jednání s institucemi atd.).
g) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní
programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a
vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování
zdrojů komunit do řešení situace ohrožených rodin atd.
h) Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a 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.)
i) Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové poradenství
atd.
j) Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce
na svém území
- Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity
místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování
sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální
začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj
specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků
organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty v max. rozsahu 24 hodin/rok.

2.2 Komunitní centra


Časový
harmonogram
realizace
opatření ve vazbě
na finanční plán:
Min./max. výše
způsobilých
výdajů:
Popis možných
zaměření
projektů:

Podpora aktivit komunitních center jako veřejného prostoru pro uskutečňování aktivit
komunitní (sociální) práce.
Podrobná charakteristika, cíle a podmínky pro získání podpory viz Výzva č. 047 OP Z pro
MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně přílohy P3.
Plánované vyhlášení výzev:
2017
2018
2020
Hranice celkových způsobilých výdajů pro projekt jsou stanoveny ve výzvě č. 047 OP Z pro
MAS. MAS může rozsah pro minimální a maximální hranici způsobilých výdajů pro projekt
ve své výzvě pouze zužovat v rámci stanoveného intervalu.


preference projektů s aktivitami z kategorie 1.1
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podpora aktivit z kategorie 2.2 jen pro žadatele, který zároveň získá dotaci
z programového rámce MAS-IROP, Fiche MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní
centra – infrastruktura
 podpora aktivit z kategorie 1.2 jen v případě nečerpání alokace na aktivity
kategorie 1.1 či jako vhodný doplněk aktivit z kategorie 1.1 v rámci jednoho
projektu.
Pro aktivity 1.1, 1.2 a 2.2 jsou cílovou skupinou zejména:
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.:
- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
- Osoby s kombinovanými diagnózami
- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
- Oběti trestné činnosti
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Rodiče samoživitelé
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Podporované
- Osoby ohrožené předlužeností
cílové skupiny:
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
- Osoby v nebo po výkonu trestu
- Osoby opouštějící institucionální zařízení
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
- Neformální pečovatelé
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
Pro aktivity 1.2 Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo
režim zákona č. 108/2006 také:
- Sociální pracovníci
- Zaměstnanci (cílová skupina Zaměstnanci bude blíže specifikována ve výzvách
MAS, půjde však o cílovou skupinu pouze ve vztahu k doplňkovým aktivitám
projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených)
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve 100%
školském rejstříku)
Dobrovolné svazky obcí
Typy
příjemců Obce,
95%
podpory a míra Příspěvkové organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských
dotace:
zařízení)
Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o, a.s. apod.), Družstva, OSVČ
85%
Profesní komory
Pozn.: Žadatelé o dotaci na projekty v oblasti A) musí být poskytovatelé sociálních služeb
registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Alokace

Celková výše zazávazkovaných způsobilých výdajů všech projektů 2016-2020:
5.717.538,- Kč
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Principy
pro
určení
preferenčních
kritérií:











Preference projektů s aktivitami z kategorie 1.1
Vyšší kapacita podpořených služeb
Místní a časová dostupnost služby pro koncového uživatele
Integrovanost/provázanost projektu na cíle programového rámce MAS-OPZ a SCLLD
Potřebnost realizace projektu
Vymezení problému a cílové skupiny
Účelnost, cíle a konzistentnost projektu,
Adekvátnost indikátorů
Způsob zapojení cílové skupiny
MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu
prořízení výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020.
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Specifický cíl
strategie:
Název
opatření/Fiche

Vazba na
specifický cíl
OP Z:

Popis cíle
opatření:

1.2 Udržení nezaměstnanosti na hranici celostátního průměru

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
- Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
- Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,
zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
- Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání
- Sladit kvalifikaci uchazečů s potřebami místního trhu práce
- Obnovit pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných
- Podpora rozjezdu vlastní podnikatelské činnosti
- Pomoc s řešením osobních problémů, jež komplikují návrat na pracovní trh
- Vytvořit funkční síť spolupracujících partnerů na trhu práce

3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

Priorizace
navrhovaných
opatření
(aktivit):

a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání
a jeho udržení
b) Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce,
c) 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
především:
- Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma),
- Řízené poradenství ke změně kvalifikace, ¨
- doplňkově dluhové, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství
o oblasti bydlení apod.
- Bilanční a pracovní diagnostika - podpora souladu mezi schopnostním,
vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich reálného
uplatnění na trhu práce;
- Rekvalifikace a další profesní vzdělávání: podpora při získání nové kvalifikace, při
zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování a obnovování, jež povede ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Podpora především akreditovaných rekvalifikací (dle potřeb budoucího
zaměstnavatele). Při realizaci rekvalifikací se musí příjemce podpory řídit zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bude podporováno další vzdělávání podle
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
(včetně zkoušek).
(Pzn.: nelze podpořit samostatně bez dalších aktivit vedoucích k uplatnitelnosti
osob z cílových skupin na trhu práce)

3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
b) Podpora vytváření nových pracovních míst
- Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin s preferencí obcí a DSO
jako zaměstnavatelů
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-

Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům (může zakládat veřejnou podporu)
c) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
- Příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům na umisťování osob z
cílových skupin na pracovní místa, která budou z různých příčin (např. z důvodu
odchodu do důchodu) na trhu práce uvolňována (může zakládat veřejnou
podporu)
d) Podpora zahájení podnikatelské činnosti
- Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení
podnikání, a to především formou vzdělávání a poradenství (za využití diagnostiky
pro výběr vhodných osob)
- Podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ
e) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
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 úrovni
Monitoring lokálního trhu práce pro potřeby zprostředkování pracovních míst
cílovým skupinám

3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
a) Podpora flexibilních forem zaměstnání
- 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)
b) Podpora zaměstnanců
- Poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi
- Vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená
nebo uvolněná pracovní místa (může zakládat veřejnou podporu)

3.4 Podpora prostupného zaměstnávání
a) Prostupné zaměstnávání
- 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.
Pzn.: Podpořené projekty vždy musí obsahovat aktivitu 3.2 b) nebo 3.2 c)
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Pzn.: Po dobu realizace projektů není vyloučena možnost zároveň žádat ÚP ČR o
poskytnutí příspěvku na zapracování, případně překlenovacího příspěvku dle zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Časový
harmonogram
realizace
opatření ve
vazbě na
finanční plán:
Min./max. výše
způsobilých
výdajů:

Plánované vyhlášení výzev:

2017
2018
2019 nebo 2020 (v závislosti na vývoji nezaměstnanosti a ekonomickém růstu)

Hranice celkových způsobilých výdajů pro projekt jsou stanoveny ve výzvě č. 047 OPZ pro
MAS. MAS může rozsah pro minimální a maximální hranici způsobilých výdajů pro projekt
ve své výzvě pouze zužovat v rámci stanoveného intervalu.

Podporované aktivity a projekty budou vhodně doplňovat aktivity Úřadu práce.
Důraz bude kladen na poskytování různých forem poradenství a s tím související bilanční
Popis možných a pracovní diagnostiku a na realizaci rekvalifikačních kurzů výhradně v návaznosti
zaměření
a dle potřeb místních zaměstnavatelů a místního trhu práce. V případě zařazení aktivity
projektů:
3.2.b) se musí jednat o projekt s komplexní sadou dalších podporovaných aktivit vedoucích
k naplnění cílů, přednostně s beneficienty z cílových skupin, jež jsou jen velmi těžko
umístitelní na standardním trhu práce.
- Zejména zaměstnanci
- Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o
zaměstnání)
- Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
- Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané
(zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani
nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání)
Dílčí cílové skupiny (nejvíc znevýhodněné skupiny na místním trhu práce):
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Podporované
- Imigranti a azylanti
cílové skupiny:
- Osoby pečující o malé děti
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
- Osoby v nebo po výkonu trestu
- Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
- Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
- Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
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Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve
100%
školském rejstříku)
Typy příjemců
Příspěvkové organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských
podpory a míra
zařízení)
dotace:
95%
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Dobrovolné svazky obcí
Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o, a.s. apod.), Družstva, OSVČ
85%
Profesní komory
Celková výše zazávazkovaných způsobilých výdajů všech projektů 2016-2020:
Alokace:
6 419 692,- Kč
 místní dostupnost aktivit projektu
 míra spolupráce se zaměstnavateli v regionu
 ne/soulad se strategií Úřadu práce v oblasti Aktivní politiky zaměstnanosti (vyjádření
Úřadu práce k realizaci projektu)
Principy pro
 potřebnost realizace projektu
určení
 vymezení problému a cílové skupiny
preferenčních
 účelnost, cíle a konzistentnost projektu
kritérií:
 adekvátnost indikátorů
 způsob zapojení cílové skupiny
 MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu
prořízení výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020.
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Specifický cíl
strategie:
Název
opatření/Fiche
Vazba na
specifický cíl
OP Z:
Popis cíle
opatření:

3.2. Podpora sociálního podnikání

MAS-OPZ 09 Sociální podniky – neinvestiční podpora
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech
- Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
- Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených
- Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
Zakládat a rozvíjet sociální podniky jako ekonomickou aktivitu přinášející místní, sociální,
ekonomický a environmentální prospěch pro region
opatření financovaná z alokované částky

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit

Priorizace
navrhovaných
opatření
(aktivit):

4.1 Integrační sociální podnik
příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:
Veřejně prospěšný cíl, Sociální prospěch, Ekonomický prospěch, Environmentální
prospěch, Místní prospěch
4.2 Environmentální sociální podnik
podnik musí existovat za účelem naplnění společensky prospěšného cíle, kterým je
řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, dále musí splňovat sociální,
ekonomický, environmentální a lokální (místní) princip
Doporučené klíčové aktivity:
a) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro
zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v
souladu s principy sociálního podnikání
b) Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců
sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu
c) Marketing sociálního podniku
d) Provozování sociálního podnikání

-

Pzn.: Podrobný popis principů a charakteristiky sociálních podniků je
uveden ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 47. Principy a podmínky pro získání
podpory budou uvedeny v konkrétních výzvách MAS.

opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Stejné aktivity, pouze ve větším rozsahu
Časový
harmonogram
realizace
opatření ve
vazbě na
finanční plán:

Plánované vyhlášení výzev:

2017
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Min./max. výše
způsobilých
výdajů:

Popis možných
zaměření
projektů:

Podporované
cílové skupiny:

Typy příjemců
podpory a míra
dotace:

Hranice celkových způsobilých výdajů pro projekt jsou stanoveny ve výzvě ŘO OPZ pro
MAS č. 047. MAS může rozsah pro minimální a maximální hranici způsobilých výdajů pro
projekt ve své výzvě pouze zužovat v rámci stanoveného intervalu.
Vzhledem k malé zkušenosti se sociálním podnikáním a omezenému počtu
identifikovaných potenciálních zájemců se bude jednat o pilotní podporu 1 (max. 2)
projektů za celé období s cílem prověřit životnost a funkčnost tohoto způsobu podnikání
v místních podmínkách. Úspěšná realizace se projeví pozitivně na vzniku dalších
podnikatelských záměrů, jež mohou získat podporu v rámci individuálních projektů
z individuálních výzev OP Z a IROP. Předpokládá se předložení integrovaného projektu,
který získá zároveň podporu z Fiche MAS-IROP 05 Sociální podniky – infrastruktura
Aktivita 4.1
Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a to:
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
- Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
- Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody,
a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu a osoby, vykonávající trest odnětí
svobody formou domácího vězení)
- Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)
- Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání
evidovanými na Úřadu práce ČR
Aktivita 4.2
- Neaktivní osoby
- Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
- Osoby se zdravotním postižením
- Osoby pečující o malé děti
- Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
- Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Azylanti do 12 měsíců od získání azylu
- Osoby v nebo po výkonu trestu
- Osoby opouštějící institucionální zařízení
-Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)

-OSVČ
-Nestátní neziskové organizace

(obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické
osoby, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
spolky, nadace)



Alokace:

85%

Žadatel z řad NNO musí být v době podání žádosti min. po dobu 12
měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní formy organizace.

Celková výše zazávazkovaných způsobilých výdajů všech projektů 2016-2020:
2 106 462,- Kč
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Principy pro
určení
preferenčních
kritérií:

Specifický cíl
strategie:
Název
opatření/Fiche
Vazba na
specifický cíl
OP Z:

Popis cíle
opatření:

Priorizace
navrhovaných
opatření
(aktivit):








potřebnost realizace projektu
vymezení problému a cílové skupiny
účelnost, cíle a konzistentnost projektu,
adekvátnost indikátorů
způsob zapojení cílové skupiny
MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu
prořízení výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020

1.2. Udržení nezaměstnanosti na hranici celostátního průměru

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a

sociálního začleňování ve venkovských oblastech
- Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
- Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
Usnadnit cílovým skupinám návrat na trh práce
Umožnit firmám a institucím nabídnout hlídání dětí pro výkon práce osob z cílových
skupin
opatření financovaná z alokované částky
5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či
odpolední pobyt)
Pro děti mladšího školního věku.
5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
5.3 Příměstské tábory
Možno i jako samostatný projekt
5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
Možno i jako samostatný projekt.
5.5 Dětské skupiny
a) Dětská skupina pro veřejnost
b) Podniková dětská skupina
opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Stejné aktivity, pouze ve větším rozsahu

Časový
harmonogram
realizace
opatření ve
vazbě na
finanční plán:

Plánované vyhlášení výzev:

2017
2018
2019

13

Min./max. výše
způsobilých
výdajů:

Hranice celkových způsobilých výdajů pro projekt jsou stanoveny ve výzvě ŘO OPZ pro
MAS č. 047. MAS může rozsah pro minimální a maximální hranici způsobilých výdajů pro
projekt ve své výzvě pouze zužovat v rámci stanoveného intervalu.

Popis možných
zaměření
projektů:

Fiche se přednostně zaměří na budování dětských skupin přímo v podnicích a firmách
na Hranicku, kde pro vznik dětských skupin vidíme větší potenciál a snadnější udržitelnost.
Podniky si díky počáteční podpoře mohou fungování DS vyzkoušet, v případě osvědčení
pak ve financování DS pokračovat již z vlastních zdrojů. Doplňkově pak na další výše
vyjmenované aktivity.

Podporované
cílové skupiny:

Typy příjemců
podpory a míra
dotace:

Alokace:

Principy pro
určení
preferenčních
kritérií:

-

osoby pečující o malé děti
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
- Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve 100%
školském rejstříku)
- Příspěvkové organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských
zařízení)
95%
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Dobrovolné svazky obcí
- Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o, a.s. apod.)
Družstva- Profesní komory
- OSVČ, Omezení: (OSVČ u aktivity Dětská skupina může provozovat dětskou
85%
skupinu pro děti svých zaměstnanců nebo se může spojit s dalšími partnery a
provozovat podnikovou dětskou skupinu. Kapacita dětské skupiny je
minimálně 5 dětí, maximálně 24 dětí.)
Celková výše zazávazkovaných způsobilých výdajů všech projektů 2016-2020:
2 708 308,- Kč
 preference projektů zaměřených na vznik a rozvoj dětských skupin v soukromých
firmách
 poměr počtu dětí k celkovému počtu obyvatel obce
 míra zastoupení cílových skupin ve struktuře zaměstnanců/obyvatel obce
 potřebnost realizace projektu
 vymezení problému a cílové skupiny
 účelnost, cíle a konzistentnost projektu
 adekvátnost indikátorů
 způsob zapojení cílové skupiny
 MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu
prořízení výzev, hodnocení a výběru projektů 2014-2020.
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Terminologie
Programový rámec – Část akčního plánu SCLLD definující realizaci částí SCLLD prostřednictvím
jednoho z programů podporovaných z ESI fondů. V případě SCLLD pro území Hranicka se jedná
o Integrovaný regionální operační program (v SCLLD označován jako MAS-IROP), Program
rozvoje venkova, (v SCLLD označován jako MAS-PRV), Operační program Zaměstnanost (v SCLLD
označován jako MAS-OPZ)
Fiche –slovem „Fiche“ označujeme pouze ta „opatření SCLLD“, která jsou financovatelná skrz
SCLLD a MAS jim určila finanční alokace.
Opatření SCLLD – v celé strategii takto označujeme všechna opatření, jež jsou vypsána ve
Strategické části SCLLD nehledě na to, zda jsou či nejsou podporovatelná z operačních
programů. Každá Fiche SCLLD Hranicko je navázána na 1 či 2 opatření SCLLD.
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Měrná jednotka

Typ indikátoru
(výstup/výsledek/d
opad)

Výchozí hodnota

Datum výchozí
hodnoty

Cílová hodnota

Datum cílové
hodnoty

Milník 31.12.2018
(je- li ŘO vyžadován

výstup

0

1.2.2015

40

31.12.2023

NS

výsledek

0

1.2.2015

10

31.12.2023

NS

výsledek

0

1.2.2015

2

31.12.2023

NS

0

1.2.2015

3

31.12.2023

NS

výsledek

0

1.2.2015

20

31.12.2023

NS

osoby

výsledek

0

1.2.2015

6

31.12.2023

NS

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

osoby

výsledek

0

1.2.2015

4

31.12.2023

NS

63100

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

osoby

výsledek

0

1.2.2015

1

31.12.2023

NS

50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem
práce

osoby

výsledek

0

1.2.2015

4

31.12.2023

NS

60000

Celkový počet účastníků

účastníci

výstup

0

1.2.2015

54

31.12.2023

NS

50001

Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení.

osoby

výstup

0

1.2.2015

18

31.12.2023

NS

50110

Počet osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku

osoby

výsledek

0

1.2.2015

54

31.12.2023

NS

Název indikátoru

účastníci

Celkový počet účastníků
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci
nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**

osoby

63200

Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti včetně OSVČ**

osoby

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formy práce

podniky

výstup

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti

osoby

62700

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

62900

Kód NČI2014+

Název

Označení

Indikátory pro dotační program MAS-OPZ

60000

MAS-OPZ 10

MAS-OPZ 08

62800

Podpora
zaměstnanosti

Prorodinná
opatření
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MAS-OPZ 07
MAS-OPZ 09

50100

Počet podpořených zařízení péče o děti
předškolního věku

Zařízení

výstup

0

1.2.2015

2

31.12.2023

NS

50120

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

osoby

výsledek

0

1.2.2015

5

31.12.2023

NS

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

0

1.2.2015

70

31.12.2023

NS

60000

Celkový počet účastníků

účastníci

výstup

0

1.2.2015

60

31.12.2023

NS

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

osoby

výsledek

0

1.2.2015

35

31.12.2023

NS

Počet podpořených komunitních center

Zařízení

výstup

0

1.2.2015

1

31.12.2023

NS

67310

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

Osoby

výsledek

0

1.2.2015

35

31.12.2023

NS

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

výsledek

0

1.2.2015

135

31.12.2023

NS

10213

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

organizace

výstup

0

1.2.2015

1

31.12.2023

NS

60000

Celkový počet účastníků

účastníci

výstup

0

1.2.2015

2

31.12.2023

NS

10211

* Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře,
které fungují i po skončení podpory

organizace

výsledek

0

1.2.2015

1

31.12.2023

NS

10212

Počet podpořených již existujících sociálních
podniků

organizace

výstup

0

1.2.2015

0

31.12.2023

NS

Sociální služby - 67315
neinvestiční
55102
podpora

Sociální
podniky neinvestiční
podpora
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Poznámky:

