Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území Mladoboleslavský venkov
na období 2014–2020
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Obrázek 2: Vazba programových rámců na opatření akčního plánu

1.1.1 Programový rámec – OPZ
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Opatření IROP I.3 – Sociální infrastruktura:
Cílem opatření je zlepšit situaci sociálně znevýhodněných osob a posílit sociální a komunitní služby.
Opatření umožní vybodování nebo rekonstrukce zázemí pro poskytování sociálních komunitních
služeb.
Opatření IROP I.4 – Podpora sociálního bydlení
Cílem opatření je zlepšit situaci sociálně znevýhodněných osob a posílit sociální služby. Opatření může
přispět ke zvýšení kapacity sociálních bytů, zejména v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou.
Opatření IROP I.5 – Sociální podnikání
Cílem opatření je vytvoření podmínek pro vznik podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

1.1.1.1

III.1 – Prevence sociálního vyloučení

Tabulka 1: Opatření III.1

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)

Vazba na specifické
cíle OPZ:

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
Individuální poradenství
Terénní programy

Aktivity opatření
OPZ:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Odborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace
zaměstnanci
uchazeči o zaměstnání

Cílové skupiny:

zájemci o zaměstnání
neaktivní osoby
osoby sociálně vyloučené
osoby sociálním vyloučením ohrožené

Popis cíle opatření:

Cílem opatření je prostřednictvím podpory umožnit rozšiřování a
zkvalitňování 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 je
také podpora služeb v oblasti prevence zaměřená na osoby v nepříznivé
životní situaci.
V území místní akční skupiny existují 2 sociálně vyloučené lokality, ve
kterých je nedostatek sociálních služeb. Dále v území je ubytovna „sociálně
slabých“.

Oprávnění žadatelé

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

Udržitelný rozvoj – neutrální.
Vliv na horizontální
témata

Absorpční kapacita:

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
v území působí 2 poskytovatelé sociálních služeb
vytváření pracovních míst
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:

3.935.000.- Kč

Míra
spolufinancování:

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.

Tabulka 2: Indikátory výsledku opatření III.1

Indikátor výsledku
Číslo

Název

Výchozí stav

Cílový stav

67010

Využívání podpořených služeb (osoby)

0

30

67315

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

0

10

67310

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

0

10

Hodnota indikátoru 67010 vychází z kvalifikovaného odhadu podpořených osob vzhledem k existenci
2 sociálně vyloučených lokalit v území a 1 ubytovny pro „sociálně slabé“. Indikátory 67310 a 67315
zahrnuje kvalifikovaný odhad počtu osob.

Tabulka 3: Indikátory výstupu opatření III.1

Indikátor výstupu
Číslo

Název

Výchozí stav

Cílový stav

60000

Celkový počet účastníků

0

30

67001

Kapacita podpořených služeb

0

30

62000

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí
sociální partneři nebo nevládní organizace

0

2

Hodnota indikátoru 60000 vychází z předpokládaného počtů osob, které budou podpořeny v rámci
opatření. Sociální služby by měly být cíleny zejména na 2 sociálně vyloučené lokality a 1 ubytovnu pro
„sociálně slabé“.
Hodnota indikátoru 67001 je stanovena s ohledem na výši alokace na hodnotu 30, což je kapacita
sociálních služeb pokrytých 6 pracovníky, přičemž každý z nich obstará během pracovního dne v
průměru 5 osob (klientů). Plánuje se délka podpory na jeden rok. Klienti se u těchto služeb obměňují
a ihned doplňují do plné kapacity.
Tabulka 4: Předběžný harmonogram výzev opatření III.1

Pořadové číslo
výzvy

Finanční alokace plánované výzvy –
celkové způsobilé výdaje (celkem v Kč)

Plánovaný termín vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)

1.

472 200,- Kč

srpen 2017

2.

1 259 200,- Kč

duben 2018

3.

314 800,- Kč

duben 2019

4.

629 600,- Kč

duben 2020

5.

472 200,- Kč

duben 2022

1.1.1.2

III.2 – Podpora rodiny

Tabulka 5: Opatření III.2

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)

Vazba na specifické
cíle OPZ:

A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit (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
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)
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

Aktivity opatření
OPZ:

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
podporovaných zařízeních, která doplní chybějící kapacitu stávajících
zařízení)
Podpora pracovního uplatnění
Rekvalifikace (zejména akreditované)
Společná doprava dětí
Doprovody dětí

Cílové skupiny:

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

Popis cíle opatření:

Vytvářet podmínky pro sladění pracovních povinností rodičů a potřeb při
péči o děti, zlepšovat péči o děti předškolního a školního věku
Nestátní neziskové organizace

Oprávnění žadatelé

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti

Dobrovolné svazky obcí
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost,
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální
družstvo, evropská družstevní společnost)
OSVČ
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.
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.

Tabulka 6: Indikátory výsledku opatření III.2

Indikátor výsledku
Číslo
62700

62800

62600
62900
63100
63200
50110
50120
50130

Název
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
OSVČ
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
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ
Počet osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku
do 3 let
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem
práce

Výchozí stav

Cílový stav

0

2

0

2

0

3

0

3

0

1

0

1

0

10

0

5

0

1

Hodnoty indikátorů výsledku (62600, 62700, 62800, 62900, 50130) závisí v plné míře na tom, jakou
znevýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tedy
promítnou do sledovaných indikátorů. Proto je nelze nyní s přesností stanovit a jedná se o kvalifikovaný
odhad poměru znevýhodněných osob nad 54 let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se ale
udržení pracovních úvazků o více než 6 měsíců po ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení
projektu není povinná.
U indikátorů výsledků 50110 a 50120 je předpoklad jejich pokrytí vznikem dětské skupiny a
předpokládanou podporou pro mateřské školy. Příměstské tábory se do tohoto indikátoru
nepromítnou.

Tabulka 7: Indikátory výstupu opatření III.2

Indikátor výstupu
Číslo

Název

Výchozí stav

Cílový stav

60000

Celkový počet účastníků

0

75

50001

Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

0

65

50100

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního
věku

0

1

Hodnota indikátoru 60000 v tomto opatření je velmi obtížně stanovitelná. Kvalifikovaný odhad se odvíjí

od předpokládaného počtu 3 obdobných výzev na podporu poskytovatelů příměstských táborů a
jednou na zřízení a provoz dětské skupiny o 5 dětech. Odhad pro společnou dopravu dětí, doprovody
dětí, školní družiny a kluby činí 10 podpořených osob. Možní žadatelé v projektech disponují kapacitou
příměstských táborů na jeden rok ve výši cca 20 – 50 dětí. Cílová hodnota v součtu je tedy 75.
U indikátory 50001 je započtena plná spodní hranice roční kapacity podpořených příměstských táborů
ve výši 20 dětí, toto číslo vynásobeno počtem výzev 3 a k tomu je dále připočtena kapacita 5 dětí v 1
dětské skupině.
U indikátoru 50100 se předpokládá vznik a provoz jedné dětské skupiny.

Tabulka 8: Předběžný harmonogram výzev opatření III.2

Pořadové číslo
výzvy

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

Plánovaný termín vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)

1.

472 200,- Kč

srpen 2017

2.

1 259 200,- Kč

duben 2018

3.

314 800,- Kč

duben 2019

4.

629 600,- Kč

duben 2020

5.

472 200,- Kč

duben 2022

1.1.1.3

III.3 – Podpora sociálního podnikání

Tabulka 9: Opatření III.3

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)

Vazba na specifické
cíle OPZ:

Aktivity opatření
OPZ:

A.1.3 – Zajištění a posílení sociálních a komunitních aktivit (IROP)
IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje
SC 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
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).
V případě sociálního podniku
•
•
•
•
•
•
•
•

Cílové skupiny:

Osoby sociálně vyloučené
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Osoby dlouhodobě nezaměstnané
Osoby opakovaně nezaměstnané
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Azylanti

V případě integračního sociálního podniku
•

Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči
o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

V případě enviromentálního sociálního podniku
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
Popis cíle opatření:

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

Rozšířit sociální podnikání v regionech MAS a tím zvýšit zaměstnanost osob
znevýhodněných na trhu práce.
Obchodní korporace

Oprávnění žadatelé

OSVČ
Nestátní neziskové organizace
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.
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:

1.967.500,- 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.

Tabulka 10: Indikátory výsledku opatření III.3

Indikátor výsledku
Číslo

Název
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
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ

62800

62600
62700
62900
63100
63200

Výchozí stav

Cílový stav

0

3

0

2

0

2

0

2

0

1

0

1

Indikátor 62800 byl kvalifikovaně odhadnut na 3 osoby, kteří budou zapojeni v nově vzniklém sociálním
podniku (viz indikátor výstupu 10210). Indikátory 62600, 62700, 62900, 63100 a 63200 byly
kvalifikovaně odhadnuty v závislosti na indikátoru výstupu 60000.

Tabulka 11: Indikátory výstupu opatření III.3

Indikátor výstupu
Číslo

Název

Výchozí stav

Cílový stav

60000

Celkový počet účastníků

0

4

10213

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

0

1

Indikátor 60000 zahrnuje všechny podpořené osoby v novém sociálním podniku. V rámci opatření se
předpokládá vznik nového sociálního podniku 10213. S ohledem na platové průměry v okolí byly
odhadnuty náklady na jednoho zaměstnance na jeden rok ve výši 400.000,- Kč (25000,- Kč HM, tj.
33.500,- Kč SHM) včetně nákladů na doplnění kvalifikace a doprovodné aktivity. V alokaci je rezerva
pro vyšší mzdu vedoucího pracovníka, jenž také spadá do předpokládaného počtu účastníků. Indikátor
10212 není využit neboť v průběhu přípravy strategie nebyl identifikován žádný stávající sociální
podnik.

Tabulka 12: Předběžný harmonogram výzev opatření III.3

Pořadové číslo
výzvy
1.

Finanční alokace plánované výzvy –
celkové způsobilé výdaje (celkem v Kč)
295 130,- Kč

Plánovaný termín vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)
srpen 2017

Pořadové číslo
výzvy

Finanční alokace plánované výzvy –
celkové způsobilé výdaje (celkem v Kč)

Plánovaný termín vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)

2.

787.000,- Kč

duben 2018

3.

196 750,- Kč

duben 2019

4.

393 500,- Kč

duben 2020

5.

295 130,- Kč

duben 2022

1.1.1.4

III.4 – Vzdělávání pro zaměstnání

Tabulka 13: Opatření III.4

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)

Vazba na specifické
cíle OPZ:

IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje
SC 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
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
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Prostupné zaměstnávání

Aktivity opatření
OPZ:

Podpora zahájení podnikatelské činnosti (pouze formou vzdělávání a
poradenství)
Doprovodná opatření
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
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

Cílové skupiny:

Zájemci o zaměstnání
Neaktivní osoby
Osoby se zdravotním postižením

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 – pozitivní vliv

Absorpční kapacita:

Z dotazníkových šetření vyplynulo, že v rámci území MAS je ze strany
způsobilých příjemců zájem o podporu v rámci tohoto opatření.
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:

1.967.500,- 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.

Tabulka 14: Indikátory výsledku opatření III.4

Indikátor výsledku
Číslo

Název

Výchozí stav

Cílový stav

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti (osoby)

0

10

62700

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně
OSVČ

0

2

62800

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

0

1

62900

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

0

2

50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem
práce

0

1

Hodnoty indikátorů výsledku (62600, 62700, 62800, 62900, 50130) závisí v plné míře na tom, jakou
znevýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tedy
promítnou do sledovaných indikátorů. Proto je nelze nyní s přesností stanovit a jedná se o kvalifikovaný
odhad poměru znevýhodněných osob nad 54 let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se ale
udržení pracovních úvazků o více než 6 měsíců po ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení
projektu není povinná.

Tabulka 15: Indikátory výstupu opatření III.4

Indikátor výstupu
Číslo

Název

Výchozí stav

Cílový stav

60000

Celkový počet účastníků

0

30

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formy práce

0

1

U nastavení cílové hodnoty indikátoru 60000 budou započteni takoví účastníci, kteří jsou díky projektu
zaměstnaní. Alokace tohoto opatření umožní opatření pro 30 osob. Předpokládá se účast škol mezi
žadateli, přičemž v tomto ohledu je nutno respektovat ještě tabulkové hodnoty platů v této sféře, které
jsou nižší než povolený limit OPZ. V opatření je ale umožněno žádat i subjektům mimo školskou sféru,
která nebude tabulkovými hodnotami limitována a limitem bude pouze maximální mzdový příspěvek
ve výši trojnásobku minimální hrubé mzdy. Přesná cílová hodnota indikátoru závisí na poměru školské
a soukromé sféry mezi žadateli, přičemž vyšší podíl soukromé sníží hodnotu.
Indikátor 50105 vyjadřuje zájem MAS podpořit flexibilní formy zaměstnávání. Nelze však vyloučit
žadatele ze soukromé sféry, který zaměstná více osob, proto je hodnota tohoto indikátoru nastavena
na hodnotu 1.

Tabulka 16: Předběžný harmonogram výzev opatření III.4

Pořadové číslo
výzvy

Finanční alokace plánované výzvy –
celkové způsobilé výdaje (celkem v Kč)

Plánovaný termín vyhlášení výzvy
(měsíc, rok)

1.

295 130,- Kč

srpen 2017

2.

787.000,- Kč

duben 2018

3.

196 750,- Kč

duben 2019

4.

393 500,- Kč

duben 2020

5.

295 130,- Kč

duben 2022

