DODTAEK Č. 2 ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ –
18.10.2017
I. PROGRAMOVÝ RÁMEC IP 2.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

V oblasti řešení nezaměstnanosti, podpory sociálního začleňování, prorodinných opatření byla
zaznamenána řada problémů a potřeb, které vyplynuly jednak z analýz, ale také z veřejných jednání při
zpracování návrhů komunitních plánů, které se v území MAS nyní realizují. Tato zjištění nás vedla
k názoru, že je potřeba realizovat jednak vlastní aktivity (v oblasti prevence kriminality a užívání drog,
poradenství žadatelům, kteří žádají v rámci uvedených oblastí přímo do jednotlivých výzev, realizací
vlastních drobných projektů se školami a místními iniciativami apod.) a dále, že je účelné ucházet se o
podporu OP Z v rámci Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
V území MAS zatím není definována vyloučená lokalita, ale vzhledem k výstupům analýzy se
v některých obcích nacházejí lokality, kde jsou soustředěny nízkopříjmové rodiny, v některých obcích
je míra nezaměstnanosti vyšší, na druhé straně s očekávaným rozvojem investiční výstavby podél
úseku dálnice D8, která prochází územím MAS, se zvýší potřeba poptávky po službách řešících hlídání
dětí nad rámec institucionálních kapacit (soukromé školky – dětské skupiny, umístění dětí v době
prázdnin, školní a dětské kluby apod.). Taková poptávka v území existuje a je třeba jí řešit.
Další oblastí, která vyplynula v rámci zpracování strategie, je potřeba rozšíření sociálních služeb
poskytovaných v území, zřízení nových služeb, zejména pak asistenčních, ale i poradenských.
V rámci realizace SCLLD MAS počítá s podporou provozu komunitních center, ve kterých budou
realizovány aktivity komunitní sociální práce. Současně je třeba v rámci těchto činností počítat
s aktivitami sociálního začleňování a to ve smyslu formou aktivit pro osoby s cílových skupin, jež jsou
sociálním vyloučením ohroženy.
Investiční priorita: 2.3 Strategie komunitně vedeného rozvoje
Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování
Celková možná alokace na SC 2.3 (jedná se o předpokládanou alokaci) 11 752 000,- Kč, tj. včetně
navýšení o 30%
Zdůvodnění výběru Opatření (aktivit) v programovém rámci OPZ
Na základě potřeb a množností alokované částky byly vybrány následující Opatření, které se váží na
Specifické cíle OPZ:

Podporované aktivity v rámci SC 2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování
(Investiční priorita 2.3 OPZ)
2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území
Opatření SCLLD
MAS
Vyčleněná alokace na Opatření
Cca 3 mil. Kč

Zdůvodnění
aktivity

Aktivita A
V rámci zjišťování absorpční kapacity území a také výstupem z komunitních
plánů (návrhů komunitních plánů) obcí, které jej zpracovávají je definována
potřeba rozšíření sociálních služeb. V území žije množství osob, které
Podpora provozu
spadají do skupin ohrožených sociálním vyloučením, jak vyplývá
sociálních služeb
z provedených analýz (tzn. velký počet starých lidí, nezaměstnaní, osoby
v hmotné nouzi apod.). Všechny tyto skupiny jsou potencionální klienty
sociálních služeb. V území existují subjekty, které tuto podporu na své
záměry využijí. Opatření je provázáno s Opatřením 2.4.1 (IROP 3)
Aktivita B
Potřeba míst k setkávání, kde by byla uplatňována kombinace komunitních
a veřejných služeb a současně poskytována služba komunitní sociální práce
např. ve formě sociálního poradenství, poradenství pro nezaměstnané a
současně by prostor sloužil, k mezigeneračnímu setkávání jsou v území
žádoucí. V rámci záměrů by byl podpořen provoz komunitních center, ve
Podpora provozu
kterých by se odehrávala spolupráce různých aktérů, jako jsou, aktivní
komunitních center
veřejnost, místní spolky, obce, s cílem podpořit začleňování ohrožených
skupin obyvatelstva, ale také rozvoj dobrých mezilidských vztahů, prevenci
kriminality a užívání drog. Tato komunitní centra by v rámci komunitní
sociální práce navazovala na poskytování sociálních služeb. Při zjišťování
absorpční kapacity území byl zjištěn zájem o takový typ projektů, zejména
potencionálními žadateli typu NNO.
Podporované aktivity v rámci SC 2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování
(Investiční priorita 2.3 OPZ)
1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů

Vyčleněná alokace na Opatření

Cca 3,75 mil. Kč

Zdůvodnění aktivity

Opatření SCLLD

Prorodinná opatření

Z jednání pracovních skupin i z výstupů veřejných projednání SWOT
vyplynula potřeba zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby) a aktivity, které
by umožnily umístit děti v období prázdnin např. příměstské tábory. O tyto
aktivity je v území značný zájem. V rámci budování nových pracovních
příležitostí budou tyto instituce stále více potřeba. MAS Labské skály v rámci
CLLD podpoří méně finančně náročné projekty, které situaci zaměstnaných
rodičů, kteří mají problém s „hlídáním“ dětí částečně vyřeší.

Prorodinná opatření
Podpora dětských
skupin pro podniky i
veřejnost

Jedná se o aktivitu podpory provozu dětských skupin. Jak už bylo popsáno
v PR IROP, v území je poptávka po netradičních zařízení typu dětská skupina.
Současně se v území v nejbližších letech předpokládají investiční záměry
developerů v blízkosti dálnice D8, která územím MAS Labské skály prochází.
V důsledku výstavby by mohla vzniknout potřeba navýšení kapacit zařízení
pro děti do 3 let. Proto bylo opatření zařazeno do PR OPZ SCLLD.

Podporované aktivity v rámci SC 2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování
(Investiční priorita 2.3 OPZ)

Vyčleněná alokace na Opatření

Cca 3 mil. Kč

aktivity

1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu

Zdůvodnění

Opatření SCLLD

Podpora provozu
sociálních podniků

V rámci PR IROP je plánována podpora budování a rozšíření sociálních
podniků. Záměry na sociální podnikání v území existují, a proto bylo
zařazeno toto opatření, které umožní rozjezd sociálního podnikání.

Podporované aktivity v rámci SC 2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování
(Investiční priorita 2.3 OPZ)
1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti

Vyčleněná alokace na Opatření

Cca 2 mil. Kč

Zdůvodnění aktivity

Opatření SCLLD

Podpora spolupráce partnerů na
trhu práce, podpora vytváření
nových pracovních míst, podpora
zahájení podnikatelské činnosti,
zvyšování uplatnitelnosti osob
ohrožených sociálním vyloučením
nebo osob sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce

Vzhledem ke zvýšené míře nezaměstnanosti, zejména skupin
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, bylo zařazeno toto
Opatření do SCLLD. Využití podpory bude zacíleno zejména na
podporu zahájení podnikatelské činnosti a na spolupráci
partnerů na trhu práce, podporu vzniku pracovních míst a
zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučení
na trhu práce, rekvalifikace, profesní růst apod.

Vazba na horizontální témata u projektů realizovaných v rámci SCLLD
Všechna Opatření programového rámce podporovaná v rámci SCLLD mají vazbu na horizontální témata
programového období 2014-2020 (2023). Vysvětlení je součástí popisu každého opatření. Horizontální
témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi
projektů.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové hledisko),
rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či
sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou
imigranti a azylanti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby
z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol - souhrnně
skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Tato témata se promítají do všech opatření podporovaných
z Operačních programů, tzn. umožnění zaměstnanosti žen (matek malých dětí) v rámci prorodinných
opatření, stejně tak jako opatření týkající se podpory zaměstnanosti i komunitních a sociálních služeb.
Rovné příležitosti mužů a žen
Principu rovné příležitosti žen a mužů je věnována zvláštní pozornost. Tento horizontální princip
podporují všechna relevantní opatření, zejména v oblasti školství, prorodinné politiky i dalších.
Udržitelný rozvoj
Cíle fondů jsou sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a prosazování cíle Společenství chránit
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. Obecně lze udržitelný rozvoj chápat jako dosahování
rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. SF jsou určeny zejména na podporu
a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich implementace přispěje také
ke zlepšení životního prostředí. Je tedy nezbytné sledovat dopady implementace SF na životní
prostředí, tak aby jejich příspěvek ke zlepšení stavu životního prostředí byl maximální.
Tato hlediska a cíle jsou zohledněny ve všech řešených oblastech této Strategie i opatřeních, která
budou realizována jak z Operačních programů, tak z národních a vlastních zdrojů.

Specifický cíl SCLLD

Specifický cíl 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů

Opatření Programového
OPZ 1
rámce SCLLD

2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS – neinvestiční záměry

Popis vazby na SC OPZ 2.3.1

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
Aktivita A – Podpora provozu sociálních služeb
Opatření (OPZ 1) řeší poptávku po rozšíření, případně vzniku nových sociálních služeb (Aktivita A), které chybí v území MAS. Tato potřeba
byla zjištěna jednak při zpracování SCLLD (analýzy území) a jednak také tyto požadavky vyplynuly ze zpracování komunitních plánů, které
se v území MAS řeší (Libouchecko, Benešovsko). Podle znalosti území i v místech (obcích) dochází k jistému posunu ve vnímání potřeby
rozvíjet komunitní péči pro ohrožené skupiny obyvatel sociálním vyloučením. Opatření předpokládá podporu provozu sociálních služeb.
Aktivita B – Podpora provozu komunitních center
Další oblastí podpory je podpora provozu komunitních center, ve kterých bude poskytována komunitní sociální práce. Komunitní centra
(Aktivita B), mohou být významným místem k propojení aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování. Jedná se o centra začleněná do běžné
komunity. Komunitní centrum musí vždy nabízet aktivity, které mají sociální rozměr (přispívají k sociálnímu začleňování) a jsou
realizovány/koordinovány/organizovány minimálně jednou osobou s odbornou způsobilostí sociálního pracovníka, dle zákona č. 108/2006
Sb., popř. dalšími odbornými pracovníky, pokud to vyžaduje daný druh aktivity. Aktivity realizované v komunitních centrech zároveň nejsou
definovány jako úkon či činnost v zákoně č. 108/2006 Sb., mohou však být doplňkem registrovaných sociálních služeb.

Popis cíle opatření OPZ 1

Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů. Zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti,
lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

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

Opatření OPZ 1 je provázané se všemi čtyřmi dalšími Opatřeními Programového rámce OPZ tj.
OPZ 2 - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů (aktivity tohoto opatření budou zahrnuty do komunitních plánů)
OPZ 3 - Sociální podnikání (v rámci činnosti komunitních center bude probíhat pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnanců, příp. další
spolupráce)
OPZ 4 - Podpora lokální zaměstnanosti (v KC může probíhat nábor účastníků ke vzdělávání, rekvalifikaci, či další spolupráce)
Opatření OPZ 1 je provázaní s OP IROP, konkrétně s opatřením
IROP 3 - Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry

Priorizace navrhovaných
opatření

- Opatření financovaná z alokované částky
Podpora, sociálních služeb a komunitních center
Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení dotace
- Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení dotace
V případě navýšení dotace se v současné době jeví jako pravděpodobná podpora dalšího komunitního centra (prozatím je v území
zpracován jeden návrh komunitního plánu, kde se KC počítá, Předpokládáme, že ve větších sídlech (Jílové, Verneřice apod.), kde je
předpoklad potřeby již nyní, ale není podpořený výstupem z komunitního plánu se tato potřeba projeví.

Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční
plán
Popis možných zaměření
projektů
Podporované cílové skupiny
Typy příjemců podpory
Absorpční kapacita

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Alokace ZV na vyhlášenou výzvu v roce 2017 – 1 000 000,- Kč. Návaznost finančního plánu se odvíjí od délky procesu schvalování a následné
realizace (při způsobu financování ex ante).
Alokace ZV na vyhlášenou výzvu v roce 2020 – 2 000 000,- Kč. Návaznost finančního plánu se odvíjí od délky procesu schvalování a následné
realizace (při způsobu financování ex ante). Z této výzvy se předpokládá podpora výstupů projektů realizovaných ve výzvě IROP (Opatření
č. 2.4.1 – IROP 3)
- podpora provozu komunitních center,
- zavádění nových sociálních služeb, vyplývajících z potřeb definovaných v komunitních plánech.
osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Aktivita A)
Nestátní neziskové organizace, Obce, Dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi (Aktivita B)
Absorpční kapacita území se odvíjí od informací zjištěných při zpracování analýz, zejména z návrhů komunitních plánů v území.
Předpokládaní žadatelé budou zejména z neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb v území MAS. Záměry v území existují.
Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní vliv ( V rámci komunitní sociální práce v komunitních centrech , budou realizovány aktivity,
které napomohou k osvětě a naplňování principu, naplňování tohoto principu je jedním ze smyslů sociální práce.
Rovné příležitosti žen a mužů - pozitivní vliv – realizované projekty v rámci tohoto opatření mohou svojí povahou mít pozitivní vliv na
tento horizontální princip , zejména v rámci komunitní sociální práce
Udržitelný rozvoj – neutrální vliv
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Kód
indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

typ

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

60000

Celkový počet účastníků

účastníci

výstup

0

20

67010

Využívání podpořených služeb

osoby

výsledek

0

20

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

0

20

55102

Počet podpořených komunitních center

zařízení

výstup

0

1

Indikátor 55102 – byl stanoven s ohledem na výši alokace, kdy se předpokládá podpora 1 komunitního centra
Odůvodnění,
jakým
způsobem
byly hodnoty
stanoveny

Indikátor 60000 – cílová hodnota byla stanovena na základě konzultací s potencionálními žadateli a dále na základě
konzultací s provozovateli sociálních služeb a komunitních center - předpokládá se, že služby využije cca 20
účastníků s vyšší než bagatelní podporou
Indikátor 67010 - cílová hodnota byla stanovena na základě odhadu po konzultaci s provozovateli sociálních služeb
a komunitního centra. V indikátoru jsou zahrnuty osoby (klienti) anonymní, či s bagatelní podporou

Indikátor 67001 - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena odhadem na základě konzultací s potenciálními
žadateli, kdy se předpokládá jednak podpora sociálních služeb , jednak komunitního centra

Specifický cíl SCLLD
Opatření
Programového rámce
SCLLD

Specifický cíl 1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti
OPZ 2

Popis vazby na SC OPZ 2.3.1

Popis cíle opatření OPZ 2
Popis provázanosti
navrhovaných Opatření, a to
včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Priorizace navrhovaných
opatření
a) Opatření financovaná
z alokované částky
b) Opatření financovaná
z alokované částky
v případě navýšení
dotace

1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
Současně se jeví jako potřebné vytvoření podmínek v rámci prorodinné politiky, tak aby bylo umožněno rodičům dětí (matkám nebo otcům
po MD) zařazení se zpět plně do pracovního procesu. Zavedený způsob školních družin s pracovní dobou většinou max. do 16.00, v mnoha
obcích nevyhovuje. Problémem je vyřešení hlídání dětí v období prázdnin.
V rámci specifického cíle je zařazeno opatření, (OPZ) – Prorodinná politika, které umožní doplnění chybějící kapacity stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin.
Současně bude možná podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost, které vhodně doplní, poptávku v této oblasti. Opatření se jeví
důležité zejména ve spojitosti s avizovanými záměry developerů na výstavbu logistických a výrobních areálů. Zde vzniknou pracovní místa,
která by měla být obsazena především obyvateli z území obcí, na jejichž území se výstavba realizuje. K tomu, aby byla tato příležitost
dostatečně využita, je třeba vytvořit podmínky pro zaměstnanost mladých lidí, kde se jednou z možností jeví zřízení dětských skupin přímo
zaměstnávajícími podniky.
Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí podporou zařízení, jako jsou dětské skupiny, zařízení péče o děti v době mimoškolní
vyučování, příměstské prázdninové tábory a podobně.
Provázanost opatření
1.1 Podpora podnikání
1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti
2.1 Koncepční řešení pro školství
2.2 Podpora klíčových kompetencí a inkluzívního vzdělávání
a)- Podpora zařízení určených pro péči zaměstnaných rodičů (zařízení péče o děti v době mimoškolní vyučování)
- příměstské tábory
- dětské skupiny

b)V případě navýšení alokace bychom prostředky navíc využili k podpoře příměstských táborů

Časový harmonogram realizace v roce 2017 – bude vyhlášena výzva na celou alokaci na opatření ,- Kč
opatření ve vazbě na finanční
v roce 2019 – bude vyhlášena další výzva na zbytek alokace , pokud nebude vyčerpána
plán
Návaznost finančního plánu se odvíjí od délky procesu schvalování a následné realizace (při způsobu financování ex ante). Předpoklad
realizace projektů 2 roky

Popis možných zaměření
projektů

-

Podpora zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimoškolního vyučování (ranní či odpolední pobyt),
Podpora provozu dětské skupiny
Příměstské tábory v době prázdnin

Podporované cílové skupiny

osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
Dětské skupiny pro veřejnost – oprávněný žadatel jestliže je:
- ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,
- právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech), pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v
souladu s jejím předmětem činnosti,
- územním samosprávným celkem nebo jím zřizovanou právnickou osobou,
- obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo
zakládací smlouvou,
- nadací nebo nadačním fondem,
- spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

Typy příjemců podpory

Dětské skupiny podnikové – oprávněný žadatel je:
zaměstnavatelem rodiče, nebo dle § 3, odst. 3 cit. zákona provozovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na
základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče, a to za podmínek, za kterých poskytuje službu jinému rodiči.
Příměstské tábory a zařízení péče o děti poskytující péči o děti v době mimo školního vyučování
- Školy, školská zařízení
- Obce
- Organizace zřizované obcemi
- Dobrovolné svazky obcí (DSO)
- Organizace zřizované DSO
- Příspěvkové organizace
- NNO

Absorpční kapacita
Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

V rámci opatření mohou být možní žadatelé zejména NNO, obce, školy a školská zařízení, případně další oprávnění žadatelé. Při průzkumu
zájmu o tyto aktivity v území, převažuje typ možných žadatelů NNO.
Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní vliv, (Projekt přispěje k zajištění speciálních potřeb cílových skupin) .
Rovné příležitosti žen a mužů - neutrální vliv
Udržitelný rozvoj – neutrální vliv
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD), soulad s komunitním plánem, další preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě

Kód
indikátoru
50001
50100
50110
62000
60000
62200

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

50120

Název indikátoru
Kapacita podpořených zařízení péče o
děti nebo vzdělávacích zařízení
Počet podpořených zařízení péče o
děti předškolního věku
Počet osob využívajících zařízení péče
o děti předškolního věku
Počet projektů, které zcela nebo z části
provádějí sociální partneři nebo
nevládní organizace
Celkový počet účastníků
Počet projektů zaměřených na orgány
veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální a místní úrovni
Počet osob využívajících zařízení péče
o děti do 3 let

Měrná
jednotka

typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

osoby

výstup

0

55

zařízení

výstup

0

1

osoby

výsledek

0

5

projekty

výstup

0

3

účastníci

výstup

0

55

projekty

výstup

0

2

osoby

výsledek

0

2

Indikátor 50001 – cílová hodnota byla stanovena po konzultaci s potencionálními žadateli. Obsahem projektů
bude realizace i příměstských táborů a počítá se s projektem 1 dětské skupiny, případně podpora zařízení péče o
děti, zajišťující péči o děti v mimo školní vyučování
Indikátor 50100 – předpokládá se podpora 1 dětské skupiny
Odůvodnění,
jakým
způsobem
byly hodnoty
stanoveny

Indikátor 50110 - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na výši alokace a předpoklad podpořit 1
dětskou skupinu ( o počtu 5 dětí – tj. 5 rodičů ( počítá-li se 1 rodič)
Indikátor 62000 - Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v případě přísměstkých táborů,
mají zájem o podporu .především NNO
Indikátor 60000 Do cílové hodnoty indikátoru jsou započítáni všichni identifikovaní účastníci s podporou nad 40
hodin (předpoklad) s ohledem na výši alokace a počet plánovaných projektů ( rodiče dětí – 1 rodič (příměst.
tábory, rodič dítěte v dětské skupině )
62200 – cílová hodnota stanovena na základě průzkumu zájmu v území, kdy projevily zájem o realizaci i školy
50120 – cílová hodnota je stanovena s ohledem na výši alokace a pravděpodobnost podpory 1 dětské skupiny
pro děti mladší 3 let ve které budou 2 děti do tří let

Specifický cíl SCLLD
Opatření
Programového rámce
SCLLD

Specifický cíl 1.1. Podpora podnikání
OPZ 3

Popis vazby na SC OPZ 2.3.1

Popis cíle opatření OPZ 3
Popis provázanosti
navrhovaných Opatření, a to
včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Priorizace navrhovaných
opatření
a) Opatření financovaná
z alokované částky
b) Opatření financovaná
z alokované částky
v případě navýšení
dotace
Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční
plán
Popis možných zaměření
projektů

1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
Vzhledem k situaci na trhu práce a specifikům území, kterými jsou vysoký podíl nezaměstnaných osob nad 50 let, osob se zdravotním
znevýhodněním apod.
V území je potřeba zaměřit se na cílové skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením, a to zejména na nezaměstnané nad 50 let,
osoby, které mají zdravotní znevýhodnění, osoby s nízkým vzděláním apod. pro tyto skupiny je žádoucí vytvářet pracovní příležitosti, což
je možné mj. i formou sociálních podniků.
Provázanost tohoto opatření se vztahuje na IROP, kde je plánováno opatření sociální podniky – investice
Opatření bude vyhlášeno v roce 2018 , případně v dalších letech, podle postupného čerpání alokace
a)Podpora provozu sociálních podniků

b)V případě zájmu v území a navýšení alokace bychom podpořili další sociální podnik.

Alokace ZV je plánována v 1 výzvě v roce 2018 – 3 000 000,- Kč. Termín vyhlášení této výzvy se odvíjí od připravenosti možných žadatelů,
kteří budou realizovat vybudování sociálního podniku.
-

Podporované cílové skupiny

-

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik;
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální
podnik.
Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)
Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné
délky 12 měsíců)
Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu)
Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy15, a to do 12 měsíců od opuštění
zařízení)

Typy příjemců podpory
Absorpční kapacita

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

OSVČ, obchodní korporace
V území existují subjekty, potencionální žadatelé, kteří mají zájem o provozování sociálního podnikání. Z toho důvodu je zařazeno do
programového rámce IROP i opatření, které umožní investice do sociálních podniků. Je tedy zařazení opatření na podporu provozu
logické.
Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní vliv (V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se
specifickými potřebami.)
Udržitelný rozvoj – neutrální vliv
Rovné příležitosti mužů a žen - neutrální vliv
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD), další kritéria budou stanovena ve výzvě MAS
Kód
indikátoru
60000
10213

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

10211
Odůvodnění,
jakým
způsobem
byly hodnoty
stanoveny

Název indikátoru
Celkový počet účastníků
Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře
Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují i po skončení
podpory

Měrná
jednotka
účastníci

výstup

Výchozí
hodnota
0

Organizace

Výstup

0

1

Organizace

Výsledek

0

1

Typ

Cílová hodnota
5

Indikátory byly stanoveny na základě zjišťování absorpce a potřeb území. Vzhledem k alokaci je možné podpořit
max. 1 podnik, který zaměstnává 4 zaměstnance po dobu 2 let.

Specifický cíl SCLLD
Opatření
Programového rámce
SCLLD

Specifický cíl 1.2. Zvýšení lokální zaměstnanosti a provazba na 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
OPZ 4

1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti

Popis vazby na SC OPZ 2.3.1

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování

Popis cíle opatření OPZ 4

Zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací, podporou spolupráce lokálních partnerů na trhu práce,
podporou vzniku pracovních míst a zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených z podporované cílové skupiny pomocí rekvalifikací, a
dalších nástrojů apod.

Popis provázanosti
navrhovaných Opatření, a to
včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Priorizace navrhovaných
opatření
a) Opatření financovaná
z alokované částky
b) Opatření financovaná
z alokované částky
v případě navýšení
dotace
Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční
plán

Popis možných zaměření
projektů

Podporované cílové skupiny

Opatření OPZ 4 je provázáno s Opatřením OPZ 2 i Opatřením OPZ 3.
a) Opatření bude vyhlášeno v roce 2017 - alokace ZV 2 000 000,- Kč

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce , zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora
zahájení podnikatelské činnosti, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, podpora udržitelnosti cílových
skupin na trhu práce, podpora flexibilního a prostupného zaměstnávání apod.
b) v případě navýšení alokace, pokud bude relevantní zájem a potřeba o realizaci dalšího projektu v území bylo by opatření vyhlášeno
ještě jednou
Alokace ZV na toto opatření bude vyhlášena v jedné výzvě v roce 2017 - 2 000 000,- Kč. Návaznost finančního plánu se odvíjí od délky
procesu schvalování a následné realizace (při způsobu financování ex ante) a předpokládané doby trvání projektu 2 roky.
-

Zvyšování zaměstnanosti osob z podporovaných cílových skupin na trhu práce
Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
Podpora flexibilního a prostupného zaměstnávání apod.
Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
Zprostředkování zaměstnání
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Podpora zahájení podnikatelské činnosti a další
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)

-

Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v
evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2),
osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí)

Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou
výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce)
Typy příjemců podpory
Absorpční kapacita
Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení
V území je množství osob z vyjmenovaných podporovaných cílových skupin. V území také působí subjekty, které mohou být
potencionálními žadateli.
Rovné příležitosti – pozitivní - opatření podporuje přímo vytváření rovných příležitostí pro cílové skupiny ve společnosti (v oblasti
zaměstnanosti)
Udržitelný rozvoj – neutrální
Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD), preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě
Kód
indikátoru
62800
60000
62600

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

62900
63100
62000

62700

Název indikátoru
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení
své účasti hledají zaměstnání, jsou
v procesu vzdělávání, rozšiřují si kvalifikaci
nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
Celkový počet účastníků
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti vč. OSVČ
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6
měsíců po ukončení své účasti vč. OSVČ

Počet projektů, které zcela nebo zčásti
provádějí sociální partneři nebo
nevládní organizace
Účastníci zaměstnaní po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

Měrná
jednotka

Typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

osoby

výsledek

0

20

osoby

výstup

0

40

osoby

výsledek

0

10

Osoby

Výsledek

0

10

Osoby

Výsledek

0

5

Projekty

Výstup

0

2

osoby

Výsledek

0

10

Odůvodnění,
jakým
způsobem
byly hodnoty
stanoveny

Indikátor 62800 - cílová hodnota byla stanovena na základě konzultací se subjekty provádějící srovnatelnou
činnost a aktivity a s ohledem na výši alokace ZV
Indikátor 60000 – cílová hodnota byla stanovena jako celkový počet účastníků kteří budou mít v rámci projektu
vyšší než bagatelní podporu
62600 – cílová hodnota byla stanovena na základě konzultace se subjekty, provádějícími srovnatelnou činnost a
s ohledem na výši alokace ZV
62900 – cílová hodnota byla stanovena jako předpoklad úspěšnosti projektu , kdy se předpokládá , že 10
účastníků bude zaměstnáno min, 6 měsíců po ukončení své účasti ( vč. OSVČ)
63100 - Cílová hodnota byla stanovena jako předpokládaná hodnota ukazatele úspěšnosti , kdy se předpokládá, že 5
účastníků ve věku nad 54 let bude zaměstnáno min. 6 měsíců po ukončení své účasti vč. OSVČ

62000 - Hodnota indikátoru je stanovena s ohledem na předpokládané záměry 2 subjektů těchto kategorií.
62700 - Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ – cílová hodnota byla stanovena jako
předpoklad úspěšnosti projektů , kdy se předpokládá, že 10 účastníků bude zaměstnáno po ukončení své účasti (
vč. OSVČ)

Přehled pravděpodobné alokace způsobilých výdajů na jednotlivé výzvy na Programový rámec OPZ
Předpokládaná alokace pro programový rámec SC 2.3 (dotace do území)
Opatření

2014-15

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Celkem

0

2 000 000

0

3 000 000,00

2.4.2.(OPZ 1)

0

0

1 000 000,00

0

1.2.2 (OPZ 2)

0

0

3 752 000,00

0

1.1.6 (OPZ 3)

0

0

0

3 000 000

1.2.1 (OPZ 4)

0

0

2 000 000

0

celkem

0

0

6 752 000

3 000 000

0

3 752 000,00

0

0

3 000 000,00

0

0

2 000 000,00

2 000 000

11 752 000

Maximální alokace

11 752 000

OPZ 1

Opatření 2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS – neinvestiční záměry

OPZ 2

Opatření 1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů

OPZ 3

Opatření 1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu

OPZ 4

Opatření 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti

