Akční plán

Na základě výsledků provedených analýz , definicí priorit a cílů bylo s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců . Zpracování návrhů vycházelo
především z analýzy problémů a potřeb , vč. zvážení možných řešení . V proběhu zpracovávání návrhů bylo uskutečněno několik jednání pracovních skupin. Zpracované
návrhy byly konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací , i zástupců podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců ( fichí) byly zveřejněny na
internetových stránkách MAS Labské skály. Průběžně byla zjišťována kapacita území . Výsledkem tohoto procesu je zpracování čtyř programových rámců:
I.

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Programový rámec vychází z Prioritní OSY 4. (Komunitně vedený místní rozvoj) programového dokumentu IROP, která podporuje aktivity z prioritních Os 1,2 a 3.
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, umožňuje
podpořit prostřednictvím SCLLD projekty konečných žadatelů .
Celková možná alokace na 4.1 - 44 912.000,- Kč
Na základě potřeb a množností alokované částky byly vybrány následující Opatření , které se váží na tyto Specifické cíle IROP.

Opatření
programového
rámce IROP
1
Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou
Vazba na specifický cíl
SC 1.2 Zvýšený podíl udržitelných forem dopravy - IROP
Operačního programu IROP
Vazba na specifický díl
SCLLD

Vazba na SC SCLLD : Specifický cíl: 2.3 Rozvoj alternativní dopravy a bezpečnost v obcích

Cíl opatření SCLLD

Zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním , do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích.
V území MAS většinou obcí procházejí silnice se silně frekventovanou dopravou. Jeví se potřebné , realizovat opatření, která
vyšší bezpečnost podpoří, přispějí k eliminaci negativních dopadů na lidské zdraví, zlepší dopravní dostupnost zaměstnání,
služeb a vzdělávání, sníží zátěž na životní prostředí a posílí využívání udržitelných forem dopravy, včetně přepravních výkonů
veřejné dopravy s využitím IDS. Například budování a obnovu chodníků podél silnic II a III třídy se zřetelem na bezbariérovost.
Současně je třeba řešit malé terminály dopravy, které tam, kde by byly uplatnitelné neexistují, nebo jsou zastaralé. Možností

zlepšení bezpečnosti v obcích je také budování cyklotras, které budou sloužit pro dopravu mimo frekventované úseky. Tyto
spojovací komunikace, mohou být současně uzpůsobeny jako trasy pro pěší.

Možní příjemci:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č.
266/1994 Sb., o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v
§ 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce,
pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Minimální a maximální
100.000,- minimum, 1,000.000 maximum
hranice způsobilých výdajů:
V obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility; projekt přispívá k

Podmínky

procento dotace a
spolufinancování
Principy pro určení
preferenčních kriterií

eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí; vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, jsou upravená pro přepravu
osob se sníženou schopností pohybu a orientace , vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují Euro 6; projekt přispívá ke
zvýšení bezpečnosti; projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020.

Všechny druhy žadatelů 95% dotace 5 % žadatel
Preferenční kritéria budou zaměřena na posouzení souladu s cíli SCLLD a posouzení míry zvýšení bezpečnosti, vč. míry
bezbariérovosti
Pozn. Můžeme ještě zúžit,např. nevím, zda někdo bude rekonstruovat cyklostezky, také nevím, jak to bude v praxi s těmi terminály;
předpokládám, že pořízení vozidel veřejné dopravy se neplánuje, ani zařízení a služby na řízení dopravy také nevím, zda se plánuje také
rekonstrukce cyklostezek, to je speciální indikátor k diskuzi je ještě indikátor „Podíl cyklistiky na přepravních výkonech“

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Kód
indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

typ

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

7 52 01

Počet nových nebo
rekonstruovaných
přestupních terminálů
ve veřejné dopravě

Terminály

výstup

0

1

7 50 01

Počet realizací
vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Realizace

výstup

0

8

7 61 00

Délka nově
vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

km

výstup

0

10

7 64 01

Počet parkovacích míst

Parkovací místa

výstup

0

15

pro jízdní kola

Příklad projektů:
Cílem opatření je zvýšení alternativních forem dopravy, především cyklodopravy, která slouží k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, zvýšení bezpečnosti
v obcích, modernizace přestupních terminálů, bezbariérový přístup zastávek, bezpečné chodníky podél komunikací II a III. tříd procházejících obcí apod.
Rekonstrukce nebo zřízení přestupních terminálů v malých městech (dopravní terminály kde se kříží druhy dopravy např. bus - železnice apod. ), snižování
bezbariérovosti, Doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách (zelené zdi a střechy), aleje a doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras
(zelené pásy, aleje a liniové výsadby).
Budování systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R (parkoviště park and ride – „zaparkuj a jeď“), K+R (Kiss and Ride – forma kombinované přepravy s
návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu), B+R (Bike and Ride – forma kombinované přepravy s návazností na cyklistické
dopravy na veřejnou hromadnou dopravu) za účelem podpory veřejné dopravy a multimodality.
Vybudování nebo rekonstrukce chodníků podél silnic II a III tř., které procházení obcemi (ne kolem místních komunikací)
Cyklostezky a cyklotrasy, pěší trasy - které spojují menší sídla s městy, sloužící k nemotorizované dopravě do škol, zaměstnání na nákupy, doplňková zeleň, liniová
výsadba podél tras, značení.

Opatření
Programový
rámec IROP:
2
Odolnost jednotek SDH II a III stupně
Vazba na specifický cíl
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof - IROP
Operačního programu IROP
Vazba na Specifický cíl
Specifický cíl CLLD: 2.5 Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof
SCLLD:
Adaptace na klimatickou změnu
V souvislosti s probíhající klimatickou změnou, je třeba zajistit patřičné zázemí a vybavení jednotek SDH, II a III.
stupně, které jsou zařazeny do IZS. ORP Ústí nad Labem a ORP Děčín ve kterých leží území MAS je na seznamu
Cíl opatření SCLLD
exponovaných území Přílohy 5 programového dokumentu. Cílem je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob,
majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika zejména v důsledku změn klimatu, sesuvů půdy, rozsáhlých
požárů či mimořádných událostí, což je důležitý předpoklad pro rozvoj konkurenceschopnosti v území MAS.
Možní příjemci:

Obce, které jsou zřizovateli jednotek SDH II a III. stupně.

Minimální a maximální
100.000,- minimum, 1,000.000 maximum
hranice způsobilých výdajů:
Podmínky:
Projekty musí být odsouhlaseny HZS ( krajem). Musí být dobře popsána jejich potřebnost.
Procento dotace a
Všechny druhy žadatelů 95% dotace 5 % žadatel
spolufinancování
Principy pro určení
preferenčních kriterií

Preferenční kritérium bude zaměřeno na soulad projektu se strategickými dokumenty obce a SCLLD
Musíme však vědět, zda máte v záměrech projekty stavebních úprav stanic navíc ten indikátor Počet nových a modernizovaných
objektů sloužících složkám IZS je v programovém dokumentu IROP, ale není v MS2014+

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

typ

5 75 01

Počet nových a
modernizovaných objektů
sloužících složkám IZS

Objekty

5 70 01

Počet nové techniky a
věcných prostředků složek IZS

Sety

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Cílová hodnota

výstup

Výchozí
hodnota
0

výstup

0

3

4

Příklady možných projektů:
Stavební úpravy stanice, výstavba nové stanice, např. výstavba nových garážových prostor, pořízení specializované techniky (bude v pravidlech jaké), pořízení
mobilní kontejnerové elektrocentrály, lesní hasící speciál
Projekty zřízení školicích středisek, jejich modernizace a vybavení (polygony, trenažéry, simulátory)
Projekty se musí týkat zásahové j činnosti SDH – nikoli společenské (klubovny pro děti, vybavení na požární sport apod. nebude podporováno)

Opatření Programového
rámce IROP:
3
Vazba na specifický cíl Operačního
programu IROP

Sociální služby a komunitní centra - investiční záměry
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – IROP - současně vazba na OPZ

Vazba na Specifický cíl SCLLD:

Specifický cíl 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů

Cíl opatření SCLLD

Boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě
Skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením jsou v každé obci. Jedná se o sociálně slabé rodiny, seniory,
nemocné a invalidy, etnika, ale i např. nízko příjmové rodiny s malými dětmi, kde je ztížená možnost nalézt vhodné
zaměstnání. Z tohoto opatření budou podporovány investice pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, zázemí pro
ambulantní sociální služby, podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních,
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.
Cílem je vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob
ohrožených sociálním vyloučením a chudobou

Možní příjemci:

Typy příjemců – sociální služby
- nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje; organizace
zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

Podmínky

Komunitní centra musí být multifunkční, nezaměřená jen na jednu cílovou skupinu. Hlavní náplní musí být poskytování sociální
služby, její potřebnost musí být podložena v SCLLD i v komunitním plánu obce ( příp. kraje) . Současně by měla být zpracována
ve Strategickém plánu obce .

Minimální a maximální hranice
způsobilých výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií
Kvalifikované a měřitelné indikátory

100.000,- minimum, 1,000.000 maximum
Všechny druhy žadatelů 95% dotace 5 % žadatel
Preferenční kriteria budou zaměřena a míru prevence negativních jevů a na soulad projektů s komunitním plánem a
Strategickým plánem obce
Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ

5 54 01

Počet podpořených
zázemí pro služby a

Zázemí

Výstup

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota
3

sociální práci
5 51 01

Počet
podpořených
polyfunkčních
komunitních center

Zařízení

výstup

2

55402

Počet poskytovaných
druhů sociálních služeb
Kapacita služeb sociální
práce

služby

výstup

6

klienti

Výsledek

50

67510

Příklady možných projektů:
Investice do zázemí pro sociální služby, materiálně - technická základna pro ambulantní služby, komunitní centra, kde je poskytována kombinace sociálních a veřejných
služeb.

Opatření Programového
rámce IROP
4
Vazba na specifický cíl Operačního
programu IROP,
Specifické cíle SCLLD

Cíl opatření SCLLD

Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice
způsobilých výdajů:
procento dotace a spolufinancování

Podmínky

Podpora sociálního podnikání - investice
Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání ( vazba na
OPZ)
1.1 Podpora podnikání a Specifický cíl 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
Rozvoj podnikání na venkově
Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Cílem je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně –
integračního potenciálu, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných
na trhu práce při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti v daném území.
Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na
principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.
Opatření je cílené také na osoby samostatně výdělečně činné. Které spadají do znevýhodněných cílových skupin a
zároveň naplňují principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k
rozšíření nabízených produktů a služeb.
osoby samostatně výdělečné činné; malé a střední podniky; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace
100.000,- minimum, 1,000.000 maximum
Všechny druhy žadatelů 95% dotace 5 % žadatel
Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:
· sociální prospěch
o podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku
musí pocházet z cílových skupin; vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování,
· ekonomický prospěch
o zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku,
· environmentální a místní prospěch
o uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty,
- projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:
· rozšíření nabízených produktů a služeb; rozšíření prostorové kapacity podniku; zavedení nových technologií výroby;
zefektivnění procesů v podniku; zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

typ

10100

Počet podniků, které
dostávají podporu

Podniky

výstup

10400

Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných
podnicích

FTE

1

výstup

Kvalifikované a měřitelné indikátory

Výchozí
hodnota

2
0

Příklady možných projektů:
Nákup objektů, vybavení, stavební úpravy.
Podporovány budou dva typy sociálních podniků - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik
Veřejně prospěšný cíl environmentálního sociálního podniku musí být orientován lokálně a environmentálně .
- Sociální podnik na zpracování místní produkce ovocnářství a včelařství
- Sociální podnik – terapeutická dílna
- Sociální podnik - zemědělské výroby
- Sociální podnik - ubytovací a stravovací služby
- Podpora investičních aktivit (nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání)

1

FTE - přepočtený evidenční počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Cílová hodnota

6

Opatření Programového
rámce IROP
5
Vazba na specifický cíl Operačního
programu IROP, Vazba na OPZ a OP
VVV
Vazba na Specifický cíl SCLLD

Kvalitní školy pro všechny
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Specifický cíl 2.2 Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního vzdělávání
Kvalitní školy pro všechny

Cíl opatření SCLLD

Rozvoj školství, jeho zachování a kvalita je základním předpokladem pro rozvoj obcí. Dostupnost kvalitního
předškolního vzdělávání s důrazem na začleňování dětí ze sociálně slabších rodin , je předpokladem i pro zvýšení
zaměstnanosti především žen po mateřské dovolené. Nízká dostupnost kvalitních zařízení péče o děti v předškolním
věku vytváří bariéry pro zapojení rodičů na trh práce a limituje využití předškolního vzdělávání k vytváření a rozvíjení
studijních schopností a sociální integrace jednotlivců. Strategický cíl počítá s budováním infrastruktury pro základní
vzdělávání v základních školách, podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní konektivity
škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
Jsou potřebné projekty , které podpoří celoživotní vzdělávání tzn. stavební úpravy, pořízení vybavení pro
vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce.
neméně důležitá je podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.
Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových
schopností pro celoživotní učení s posílením reálného uplatnění na trhu práce. Důraz bude kladen na podporu
kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které žáci základních využijí v praxi, účelem je odstranění
nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a zohlednění specifik regionální ekonomiky. Průřezově
bude kladen důraz na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o
přírodovědné a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií, vybudování zázemí,
využitelného pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce. Pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí bude využito také zájmové neformální vzdělávání.

Možní příjemci:

zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné
školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce;
organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky
státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu

Podmínky

U MŠ je podpora směrována na rozšíření kapacit. U Základních škol se jedná o projekty tzv. klíčových kompetencí: rozvoj
polytechnické výchovy ( dílny, laboratoře apod….), výuka cizích jazyků , projekty spojené se sociálním začleňováním,
bezbariérovost, apod. ( Nebudou podpořeny projekty, které řeší základní )údržbu budov – nová okna fasády apod.

Minimální a maximální hranice
způsobilých výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

Kvalifikované a měřitelné indikátory

100.000,- minimum, 1,000.000 maximum
Všechny druhy žadatelů 95% dotace 5 % žadatel
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020;
projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení;
projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP).
Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

5 00 00

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

Zařízení

výstup

15

50120

Počet osob využívající
zařízení péče o děti do 3
let

Osoby

Výsledek

Řeší se

Příklady možných projektů:
Základní školy - školní dílny, počítačové učebny, laboratoře, vybavení tříd pomůckami pro děti se SPV, bezbariérovost, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, apod. internet , jazykové vzdělávání
Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání v režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání
dospělých.
V návaznosti na rozšíření kapacity MŠ – přístavba další třídy a rozšíření vybavení školní zahrady hracími prvky

Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec IROP
Předpokládaná alokace pro programový rámec SC 4.1 ( dotace do území)
Na celé
k rozdělení mezi
období
žadatele
45 000 000,00
Opatření
IROP 1
IROP 2
IROP 3
IROP 4
IROP 5

2014-15
0
0
0
0
0

2016

IROP 1
IROP 2
IROP 3
IROP 4
IROP 5

Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou
Odolnost jednotek SDH II a III stupně
Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů - sociální služby a komunitní centra
provazba na OPZ
Budování sociálních podniků - investice
Kvalitní školy pro všechny

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00

2017
3 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

2018
3 000 000,00

2 000 000,00
4 000 000,00

2019
5 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

2020
5 000 000,00

2 000 000,00

18 000 000,00
6 000 000,00
3 000 000,00
6 000 000,00
12 000 000,00
45 000 000,00

provazba na OPZ

2. Programový rámec 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 vedou 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 nacházejí se v některých obcích lokality, kde jsou soustředěny
nízkopříjmové rodiny, v některých obcích je míra nezaměstnanosti vyšší , na druhé straně s očekávaným rozvojem investiční výstavby podél úseku dálnice, která prochází
územím MAS se zvýší potřeba poptávky po službách řešících hlídání dětí nad rámec instucionálních kapacit ( soukromé školky – dětské skupiny, umístění dětí v době
prázdnin, školní a dětské kluby a pod) . Taková poptávka v území existuje je třeba jí řešit.
Další oblastí, která vyplynula v rámci zpracování strategie je potřeba rozšíření sociálních služeb poskytovaných v území, zřízení nových služeb, zejména asistenčních , ale i
poradenských. Komplexní komunitní centra ,ve kterých by byly tyto služby poskytovány a která by byla zázemím pro poskytovatele jsou určitým řešením. Současně je
třeba v rámci těchto činností počítat s aktivitami sociálního začleňování a to ve smyslu formou aktivit pro osoby které jsou sociálním vyloučením ohroženy ( senioři,
handicapovaní, duševně nemocní, etnika a pod) .
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
Celková možná alokace na SC 2.3 - 11 752 000,- Kč

Opatření Programového
rámce OPZ ( vazba na IROP) OPZ 1
Vazba na specifický cíl Operačního
programu Zaměstnanost
Vazba na Specifický cíl SCLLD

Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS, komunitní plánování
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
Specifický cíl 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
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.
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
100.000,- minimum; 2.000.000,- maximum
až 100%
soulad s komunitním plánem
67010

Kvalifikované a měřitelné indikátory
60000

Využívání
podpořených
služeb
Celkový počet
účastníků

osoby

výsledek

50

osoby

výstup

70

Příklady možných projektů:
Podpora provozu multifunkčních komunitních center, zavádění nových sociálních služeb, vyplývajících z potřeb definovaných v komunitních plánech ,
podpora komunitního plánování

Opatření Programového
rámce OPZ
OPZ 2
Vazba na specifický cíl Operačního
Zaměstnanost
Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

Kvalifikované a měřitelné indikátory

Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí podporou zařízení, jako jsou dětské skupiny, dětské kluby,
příměstské prázdninové tábory apodobně.
Obce, svazky obcí, školy, OSVČ, NNO, firmy
100.000,- minimum; 1.000.000,- maximum
až 100%
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

typ

6 70 10

Využívání podpořených
služeb

osoby

výsledek

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

50

6 70 01

Kapacita podpořených
služeb

místa

výstup

100

Příklady možných projektů:
A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských
táborů v době školních prázdnin
B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (vznik transformace a provoz dětských skupin - ne lesní školky, ty jsou z OPŽP)
C) Individuální péče o děti (vzdělávání chův, podpora pracovního uplatnění chův) ??? opravdu to půjde ?

Opatření Programového
rámce OPZ
3
Vazba na specifický cíl Operačního
programu PRV

Sociální podnikání - podpora provozu
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
1.1 Podpora podnikání a provazba na 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů.

Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

Podnikatelé, firmy , zemědělci
100.000,- minimum; 2.000.000,- maximum
až 100%
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)

Kód indikátoru
6 00 00

Kvalifikované a měřitelné indikátory

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ

Celkový počet
účastníků

Účastníci

Výstup

Výchozí
hodnota

Příklady možných projektů:
A) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik
B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik

Cílová hodnota
2

Opatření Programového
rámce OPZ
OPZ 4
Vazba na specifický cíl Operačního
programu PRV

Podpora lokální zaměstnanosti (OPZ 4)
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování

Specifický cíl SCLLD

1.2 Podpora lokální zaměstnanosti a provazba na 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů

Cíl opatření SCLLD

Zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací , podpora spolupráce lokálních partnerů
na trhu práce .

Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

MAS (jako klíčový projekt) , NNO, Personální agentury
100.000,- minimum; 3.000.000,- maximum
až 100%
soulad se strategickými dokumenty ( SCLLD)

Kód indikátoru
62800

Kvalifikované a měřitelné indikátory

60000

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

Měrná
jednotka
osoby

Typ

Výchozí hodnota

výsledek

15

osoby

výstup

20

Příklady možných projektů:
A) Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
B) Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
C) Zprostředkování zaměstnání
D) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
E) Podpora zahájení podnikatelské činnosti a další

Cílová hodnota

Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec OPZ

k rozdělení mezi
žadatele

celkem

Na celé
období

10 000 000,00
2016

2017
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
6 000 000,00

10 000 000,00

Opatření
OPZ 1
OPZ 2
OPZ 3
OPZ 4
celkem

2014-15
0
0
0
0

2018

2019

OPZ 1 OPZ 2
OPZ 3
OPZ 4

Provazba na IROP ( nepovinná)
komunitní centra
Sociální služby v území MAS Labské skály ( číslo OPZ 1)
příměstské tábory, dětské kluby, vzdělávání chův apod.
Zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí (OPZ 2)
provoz sociálních podniků - provazba na IROP ze kterého lze čerpat na investice
Sociální podnikání (OPZ 3)
vzdělávání,zač. podnikatelů, rekvalifikace, motivační kurzy, apod
Podpora lokální zaměstnanosti (OPZ 4)

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00

2020
2 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
10 000 000,00

Programový rámec OP Životní prostředí
Možnost naplňování SCLLD prostřednictvím podpory z Operačního programu Životní prostředí byla definována dvěma opatřeními . V rámci přípravy SCLLD a zjištění
potřeb bylo provedeno mapování výskytu invazivních druhů rostlin. Bylo zjištěno, že se v území v několika lokalitách vyskytují především druhy křídlatek . Bolševník se
téměř v území nevyskytuje. Rozšíření křídlatek je však markantní, zejména podél vodních toků. Vyskytuje se však i v dalších lokalitách . Stanovená alokace pro MAS
Labské skály je 800.000,- Kč. Tato částka bohužel problém v území nevyřeší. Proto MAS Labské skály plánuje využít prostředků k realizaci vlastního klíčového projektu ,
který by měl být na omezeném území ukázkou proveditelnosti záměru s tím, že by na základě získaných zkušeností byli potencionální žadatelé ( nebo vlastníci pozemků)
motivováni, podat individuální projekt do Výzvy vyhlášené k tomuto tématu OPŽP.
Další opatření podporující výsadbu dřevin reaguje na potřeby řešení posílení biodiverzity. Při přípravě tohoto Programového rámce, byla diskutována reálnost uplatnění
a zájmu o realizaci zejména se zemědělci a obcemi. Potřeby a zájem o využití v území MAS Labské skály byl zjištěn, proto bylo toto opatření zařazeno do Programového
rámce.

Programový dokument OPŽP - Prioritní OSA 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl OPŽP : 2. Posílit biodiverzitu
Specifický cíl SCLLD: 3.1 Posílení biodiverzity
Alokace: Opatření 1 – Likvidace invazivních druhů rostlin - 855.000,- Kč
Alokace : Opatření 2 - Výsadba dřevin na nelesní půdě - 4,585.000,-

Opatření Programový
rámec OPŽP
1
Vazba na specifický cíl Operačního
programu PRV

Likvidace invazivních druhů rostlin
SC 2: Posílit biodiverzitu

Specifický cíl SCLLD

3.1 Posílení biodiverzity

Cíl opatření SCLLD

V rámci zpracování podkladů pro analytickou část bylo provedeno vlastní mapování výskytu invazivních druhů
rostlin. Bylo zjištěno velké množství výskytu zejména křídlatek zejména v oblasti vodních toků, ale i přímo v sídlech
( v zahrádkách a pod). V rámci likvidace těchto invazivních druhů rostlin je nutné jednak osvěta a jednak
koordinovaný přístup. Alokace stanovená MAS v rámci OPŽ na řešení tohoto problému je nedostačující ( 855.000,-)
MAS pomocí svého klíčového projektu plánuje ukázkovou likvidaci na vybrané lokalitě , včetně osvěty k tomuto
problému

Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

MAS Labské skály ,( spolupráce obce, zemědělci, vlastníci pozemků)
1 000 000,85%
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód indikátoru
45101

Kvalifikované a měřitelné indikátory
45102

Název indikátoru
Počet opatření k omezení
nepůvodních druhů (včetně
mapovaní či monitoringu)
Plocha území, kde byla
provedena opatření (včetně
mapovaní či monitoringu)
proti nepůvodním druhům

Příklady možných projektů:
Likvidace invazivních druhů rostlin na určitém území , osvěta
Metodika likvidace, návaznost na další projekty likvidace

Měrná
Typ
jednotka
Opatření výstup

Ha

výstup

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota
1

Řeší se

Opatření
Programového
rámce OPŽP
2
Vazba na specifický
cíl Operačního
programu PRV

Výsadba dřevin na nelesní půdě
CS 2: Posílit biodiverzitu

Specifický cíl SCLLD:

3.1 Posílení biodiverzity

Cíl opatření SCLLD

Opatření se váže na SC Posílení biodiverzity, ale prolíná se i do specifického cíle podporujícího zemědělské podnikání. K posílení
biodiverzity je třeba přistupovat koordinovaným způsoben , ve spolupráci jak s dotčenými uživateli pozemků, tak i s obcemi a dalšími
vlastníky . Při přípravě Programového rámce, byl zjištěn zájem o budování alejí, stromořadí, např. podél cest, a některých
protierozních opatření, které navazují i na pozemkové úpravy.

Možní příjemci:
Minimální a
maximální hranice
způs. výdajů:
procento dotace a
spolufinancování
Principy pro určení
preferenčních kriterií

Vlastníci pozemků, NNO, zemědělci, obce
Max - 5,390.000
85%
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód indikátoru
45711

Kvalifikované a
měřitelné indikátory

46500

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ

Výchozí hodnota

Počet lokalit se
zvýšenou
biodiverzitou
Plocha stanovišť,
která jsou
podporována s cílem
zlepšit jejich stav z
hlediska ochrany

lokality

Výsledek

2

Ha výstup

Příklady možných projektů:
Výsadba dřevin na nelesní půdě (podmínka jen na orné půdě)
Aleje, stromořadí, remízky apod. s cílem zadržování vody v krajině, ovocné aleje

Řeší se

Cílová hodnota

Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec OPŽP

pravděpodobná alokace na OPŽP

OPŽP 1
OPŽP 2

2018
855000
2000000

2020
0 2585000

OPŽP 1 Likvidace invazivních druhů rostlin - klíčový projekt MAS
OPŽP 2 Výsadba dřevin na nelesní půdě

celkem
855000
4585000
5440000

Programový rámec Programu rozvoje venkova
Tvorba tohoto PR vychází z provedených analýz, de byly definovány problémy, potřeby , ale také z jednání přímo s cílovou skupinou, které se navržená Opatření (fiche)
týkají , tak aby nastavení odpovídalo skutečným potřebám . Byly nastaveny 4 Fiche , které byly definovány podle nejčastějších potřeb. Ovšem v území by se uplatnila
např. i Fiche , která podporuje realizaci opatření pozemkových úprav ( polní cesty, mokřady, rybníčky apod.) . Problémem je nízká alokace v rámci PRV na MAS. Proto
byly vybrány zpracovány fiche , které podpoří zejména přímo zaměstnanost a rozvoj podnikání. Záměry ovšem v území existují a MAS bude motivovat potencionální
zájemce k podání individuálních projektů v rámci možností i jiných Operačních programů ( zejména OPŽP), ale i národních zdrojů.

Program rozvoje venkova : M198 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy Leader
Celková alokace:
Čl. 19.2.1 – 23 239 695,- Kč ( k rozdělení žadatelům)
Čl. 19.3.1 - 1 108 805,- Kč ( projekty Spolupráce)
Specifický cíl SCLLD : 1.1 Podpora podnikání
1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti

Název fiche
PRV 1
Vazba na článek nařízení PRV

Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
1.1 Podpora podnikání, 1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti

Vazba na SC SCLLD
Vymezení Fiche
- Stručný popis fiche

Oblast podpory

Definice příjemce
Výše způsobilých výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Preferenční kriteria

Fiche reaguje na potřebu rozvoje a zajištění udržitelnosti a konkurence zemědělského podnikání v území.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Zemědělští podnikatelé. Definice žadatele/příjemce dotace bude dále upřesněna Pravidly pro operaci 19.2.
Min 50.000,- Kč
Max. 5,000.000,- Kč
Max 50% dotace
1) Preferovány budou projekty, které vytvářejí pracovní místo
Indikátor výstupů :
93701 Počet podpořených podniků/příjemců –
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 2
Cílový stav: 3

Indikátory výstupů

Indikátor výsledků:
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 1
Cílový stav: 2

Příklady možných projektů: investice do budov ŽV a RV, pastevní areály, nákup mobilních strojů, peletovací zařízení pro vlastní spotřebu

Fiche PRV
PRV 2
Vazba na článek nařízení PRV

Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů ( číslo fiche PRV 2)

Vazba na specifický cíl SCLLD

Čl. 17, odst. 1, písm. b)
• 1.1 Podpora podnikání
• 1.2 Podpora lokální zaměstnanosti

Možní příjemci:

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a
vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

50.000,- minimum; 5,000.000,- maximum (bude upraveno ve výzvě)
Max 50% dotace
1) Preferovány budou projekty, které vytvářejí pracovní místo
2) Preferovány budou menší projekty do 2.000.000 způsobilých výdajů
Indikátor výstupů :
93701 Počet podpořených podniků/příjemců –
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 2
Cílový stav: 3

Kvalifikované a měřitelné indikátory

Indikátor výsledků:
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 1
Cílový stav: 2

Příklady možných projektů:
Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.
Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům,
výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.
Sýrárny, opracování masa, zpracování ovoce a zeleniny, apod. ( nepodpořeno zpracování medu !!)

Fiche PRV
3
Vazba na článek nařízení PRV
Vazba na specifický cíl SCLLD

Popis fiche

Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky , vč. agroturistiky
( PRV 3)
Článek 19, ostavec 1, písmeno b)
• 1.1 Podpora podnikání
• 1.2 Podpora lokální zaměstnanosti
Podpora nezemědělského podnikání, jak v oblasti služeb, tradičních řemesel, cestovního ruchu s důrazem
na agroturistiku a venkovskou turistiku je v území MAS jedním z předpokladů ekonomického rozvoje.
Řada těchto služeb v území chybí a není zcela využit potenciál, který zvláštnosti území nabízí. Fiche má za
cíl podpořit drobné živnostníky , mikro a malé podniky, které by měly podporu využít k nastartování
podnikání (nebo oživení podnikání) .
malé a střední podniky, živnostníci, zemědělci podnikající i v nezemědělské činnosti ,
50.000,- minimum; 5.000.000,- maximum bude upraveno ve výzvě
50% dotace
- Soulad se strategií SCLLD,
- budou preferovány projekty, které vytvoří pracovní místo
- budou preferovány menší projekty do 1.000.000 způsobilých výdajů
Indikátory výstupů
93701 Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 2
Cílový stav: 5
Kvalifikované a měřitelné indikátory

Indikátory výsledků
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 2
Cílový stav: 4

Příklady možných projektů:
Pořízení strojů, technologií, budování a obnova provozoven apod. Pořízení výrobní technologie , ubytovací a stravovací kapacity související s provozováním
agroturistiky a venkovské turistiky, vč, doprovodných staveb.

Opatření SCLLD:
A4
Vazba na specifický cíl Operačního
programu PRV
Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci:
Minimální a maximální hranice způs.
výdajů:
procento dotace a spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kriterií

Předávání znalostí a zkušeností ( č. fiche PRV 4)
Článek 14 Předávání znalostí a informační akce
•
•

1.1 Podpora podnikání
1.2 Podpora lokální zaměstnanosti

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
Min 50.000,- max - 5 000 000 ( bude upraveno ve výzvě )
-

Soulad s SCLLD
Budou preferovány menší projekty

d) Indikátory výstupů
92301 Počet účastníků vzdělávání2
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 15
Cílový stav: 15
Kvalifikované a měřitelné indikátory

e) Indikátory výsledků
T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 (Vzdělávací akce)
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 15
Cílový stav: 15

Příklady možných projektů:
Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v
Programovém rámci PRV. Worshopy, exkurce, infomační akce apod.

Přehled předpokládané alokace na PRV

Alokace pro programový rámec
k rozdělení mezi
žadatele
Na celé
období
Fiche
PRV 1
PRV 2
PRV 3
PRV 4

2014-15
0
0
0
0

Projekty spolupráce mezi
MAS
23 239 695,00
2016

3 000 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
5 500 000,00

Spolupráce
alokace
celkem

2017
2 000 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
239 695,00
5 739 695,00
500 000,00

1 108 805,00
2018
3 000 000,00
2 000 000,00

5 000 000,00
608 805,00

Fiche PRV 1 - Zemědělství - Investice do zemědělských podniků ( číslo fiche PRV 1)
Fiche PRV 2 - Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů ( číslo fiche PRV 2)
Fiche PRV 3 - Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky , vč. agroturistiky
( PRV 3)
Fiche PRV 4 - Předávání znalostí a zkušeností (PRV 4)
Spolupráce - Projekty spolupráce mezi MAS

celkem
24 348 500,00

2019
2 000 000,00

2020
1 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

11 000 000,00
5 000 000,00
7 000 000,00
239 695,00
23 239 695,00
1 108 805,00

