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Dodatek SCLLD MAS Moravská brána 2014 – 2020 (Společně v pohybu) č. 1 

Tímto dodatkem se mění níže uvedené části SCLLD MAS Moravská brána 2014 – 2020 s názvem 
„Společně v pohybu“. Žlutě jsou vyznačeny části textu, které se týkají dané změny SCLLD.  

Tento dodatek nahrazuje obsah SCLLD s názvem „Společně v pohybu“, v rozsahu těchto částí: 
Specifický cíl 2.4 Zlepšení dopravní dostupnosti regionu (str. 179 – 181), Strategický cíl 3 Zvýšit 
konkurenceschopnost podnikatelů i zemědělců a vytvářet podmínky pro práci (str. 182 – 190), Akční 
plán (str. 238), Programový rámec OPZ (str. 252 – 283), Integrace na úrovni programových rámců (str. 
294 – 299) a Vazba na horizontální témata (str. 302 – 305). 

 

SPECIFICKÝ CÍL 2.4 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI REGIONU 

 
Popis cíle 

Specifický cíl 2.4 Zlepšení dopravní dostupnosti regionu je zaměřen na řešení identifikovaných 
problémů v oblasti dopravní infrastruktury a dostupnosti území MAS. Specifický cíl bude naplňován 
prostřednictvím šesti opatření zaměřených na zkvalitnění silniční infrastruktury, zvýšení bezpečnosti 
dopravy, rozvoj bezbariérové dopravy, cyklodopravy a zlepšení dopravní dostupnosti školských 
zařízení. 

Podíl osobní automobilové dopravy v území narůstá. Dopravní situace v území odpovídá poloze  
a vzdálenosti od krajského města. Postupně pomalu dochází k rekonstrukci krajských cest.  
Do budoucna je z hlediska území MAS Moravská brána potřebné se zaměřit především na zlepšení 
zanedbané údržby, opravy úseků s nevhodným šířkovým uspořádáním. Současně vzhledem  
k započaté výstavbě D1 (Přerov – Lipník nad Bečvou) bude třeba řešit i rekonstrukce cest s vazbou na 
tuto liniovou stavbu. Obce rovněž jeví zájem o zvýšení bezpečnosti dopravy v obcích. V obcích byly 
vytipovány nebezpečné úseky komunikací, je známa potřeba nových chodníků, přechodů, 
zpomalovacích prvků i řešení malých odstavných parkovacích ploch tak, aby auta neparkovala  
u krajnice a neblokovala tak bezpečný průjezd ulicemi. Obce současně řeší i bezpečné propojení 
stávajících cyklostezek v extravilánu obcí s chodníky. Stezky jsou čím dál tím více využívány i pěšími 
pro bezpečný přesun mezi obcemi a někde se stezky napojují na místní komunikaci, chodník až ke 
stezce zbudován není a bezpečnost chodců je ohrožena. Veškeré plánované úpravy jsou uvažovány 
jako bezbariérové s ohledem na vzrůstající počet seniorů v obcích a přítomnost dalších skupin osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Území je zahrnuto do IDSOK, chybí však integrace 
železniční dopravy a celkově větší provázanost mezi autobusy a vlaky. Bylo by vhodné vybudovat 
jednotný terminál IDS v Lipníku nad Bečvou, zatím však o tomto není reálně uvažováno a toto 
opatření není zahrnuto do SCLLD. V souvislosti s hromadnou dopravou bude nutné zaměřit pozornost 
i na stav autobusových zastávek a bezbariérové řešení dopravy, resp. jednání s dopravci o pořízení 
bezbariérových autobusů. Bylo by dobré dále rozšiřovat síť cyklostezek, resp. cyklotras pro 
bezmotorovou dopravu. Současně je třeba se zaměřit na požadavek území směřující k zajištění 
bezpečné dopravy dětí a žáků do škol.  

 

Cílové skupiny 

 obyvatelé 

 návštěvníci  

 dojíždějící za prací, do škol a službami 

 uživatelé veřejné dopravy 
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Monitorovací indikátory 

Počáteční hodnota indikátorů (2015) je 0. Evaluace plnění stanovených indikátorů bude provedena 
v mid termu (2018) a následně v rámci evaluace ex-post (2023), zdrojem údajů je interní evidence 
MAS. 

Tabulka 1 – Indikátory SC 2.4 Zlepšení dopravní dostupnosti regionu 

Číslo Hlavní indikátor 
Cílová 
hodnota 

MI 2.4 Počet realizací v oblasti Zlepšení dopravní dostupnosti v regionu 16 

 Dílčí indikátor  

MI 2.4.1 Počet obnovených silnic v návaznosti na výstavbu dálnice D1 3 

MI 2.4.2 Počet společných akcí obcí na opravy komunikací II. a III. třídy 1 

MI 2.4.3 Počet akcí ke zvýšení bezpečnosti dopravy 5 

MI 2.4.4 Počet akcí k zajištění bezbariérové dopravy 1 

MI 2.4.5 Počet aktivit k podpoře cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 5 

MI 2.4.6 Počet aktivit pro zajištění dopravy dětí do škol 1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

Opatření 

2.4.1 Obnova silnic v návaznosti na výstavbu dálnice D1 
Rekonstrukce komunikací v návaznosti na výstavbu dálnice D1 (úsek Lipník nad Bečvou  
– Přerov), rekonstrukce komunikací po ukončení výstavby D1.  

2.4.2 Společný zájem obcí na opravách komunikací II. a III. třídy 
Rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v rámci sítě TEN-T i mimo síť TEN-T, vybudování 
obchvatů obcí, šířkové úpravy, mostky, propustky, atd. (společné jednání obcí se SSOK) 

2.4.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy 
Projekty budou zaměřeny na zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší 
dopravy, např.: úprava a výstavba komunikací, chodníků, vč. přechodů, malých odstavných 
parkovišť nebo parkovacích zálivů, doplňkového osvětlení a značení, apod., bezpečné 
napojení místních komunikací vč. chodníků na cyklostezky/pěší stezky, nebo bezpečný 
souběh místních komunikací s cyklostezkami/pěšími stezkami, bezbariérový přístup 
k zastávkám, přizpůsobení chodníků osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací  
a zvuková a jiná signalizace pro nevidomé. 

Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD IROP, opatření A1 Zvýšení 
bezpečnosti dopravy.  

2.4.4 Zajištění bezbariérové dopravy 
Zvýšení počtu bezbariérových nízkoemisních autobusů na linkách v obcích. 

2.4.5 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 
Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením 
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava, je možné integrovat 
do stezky i pás pro chodce, výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu 
integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy, 
budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel  
a dopravního značení a zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.  

Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD IROP, opatření A2 Rozvoj 
cyklodopravy v obcích i mezi obcemi.  

2.4.6 Zlepšení dopravní dostupnosti školských zařízení 
Nákup autobusů nebo zajištění dopravce pro svoz dětí z/do školy, pro zajištění svozu dětí 
během prázdninového provozu školek a svoz do zařízení mimoškolních aktivit.  
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Inspirace 
Příklady konkrétních projektů spadajících do klíčové oblasti 2 – Zlepšování technické infrastruktury  
a životního prostředí z jiných MAS či z předchozího plánovacího období.  

Tabulka 2 – Inspirace pro klíčovou oblast 2 – Zlepšování technické infrastruktury a životního 
prostředí 

MAS Žadatel Název projektu Výše dotace Opatření 

Vizovicko a Slušovicko, 
Hříběcí Hory 

Vizovicko a Slušovicko, 
Hříběcí Hory 

Obnovme prameny 
střední Moravy 

(obnova studánek a 
vodních zdrojů, úpravy 
okolí a vytvoření 
posezení) 

PRV IV.2.1. 

Cca 5. mil. 
2.1.1 

MAS – Partnerství 
Moštěnka 

Myslivecké sdružení 
„Šance Horní Moštěnice“ 

Děti poznávají přírodu 
PRV IV.1.2. 

88.000 
2.2.8 

MAS Moravská brána MAS Moravská brána 
Nakládání s tříděným 
odpadem v obcích MAS 
MB 

OPŽP 1,4 mil. 2.3.1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 
Návaznost specifických cílů a opatření a relevantních programových rámců 

Návaznost specifických cílů a opatření a relevantních programových rámců viz tabulka níže. Blíže viz 
Akční plán ve strategické části dokumentu. 

Tabulka 3 – Provázanost relevantních programových rámců a opatření SCLLD v klíčové oblasti 
rozvoje území 2 

Opatření programového rámce Opatření SCLLD Specifický cíl SCLLD 

A1 (IROP) 
Zvýšení bezpečnosti 
dopravy 

2.4 
Zlepšení dopravní 
dostupnosti regionu 

2.4.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy 

A2 (IROP) 
Rozvoj cyklodopravy v 
obcích i mezi obcemi 

2.4 
Zlepšení dopravní 
dostupnosti regionu 

2.4.5 
Rozvoj cyklodopravy v obcích i 
mezi obcemi 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 
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STRATEGICKÝ CÍL 3 ZVÝŠIT KONKURENCESCHOPNOST PODNIKATELŮ I ZEMĚDĚLCŮ A VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO 

PRÁCI 
 
Klíčová oblast rozvoje území 3: Příležitosti pro práci a podnikání na venkově 
 

Zdůvodnění strategického cíle 

Mezi silné stránky v oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání v území patří dobrá dopravní 
dostupnost – blízkost dálnice D1, železnice, silniční síť, město Lipník – centrum průmyslu a služeb, 
rozvojový potenciál průmyslové zóny v Lipníku nad Bečvou, brownfields, nevyužité plochy a prostory 
v obcích, úrodnost půdy, vysoký počet živnostníků. Slabinami jsou pak vzrůstající podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných, vyšší podíl absolventů mezi uchazeči o zaměstnání, odliv mladého a vzdělaného 
obyvatelstva za prací, stárnutí uchazečů o zaměstnání, nedostatečná podpora flexibilních pracovních 
úvazků pro uchazeče z rizikových skupin, nedostatek služeb péče o děti v pracovní době rodičů, malá 
podnikatelská aktivita v obcích, klesání počtu aktivních podnikatelských subjektů a nedostatek 
drobných zemědělců (monopol velkých ZD), slabá nabídka a následně návštěvnost farmářských trhů, 
nepřítomnost velkých zaměstnavatelů, absence sociálních podniků, absence podnikatelských 
inkubátorů, koncepce využití ploch, brownfields, absence koncepčního řešení a jednotného postupu 
v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti - absence vzdělávací a poradenské instituce, nízká 
spolupráce škol se zaměstnavateli, absence koncepčního řešení kvalifikací a celoživotního vzdělávání, 
propagace, prezentace místních podnikatelů přímo v regionu, nízká podpora regionálních produktů, 
existence 2 regionálních značek, nepřipravenost MŠ na děti do 3 let, absence dětských skupin  
a otevírací doba MŠ, uzavření MŠ v době letních prázdnin. 

V území MAS Moravská brána je zapotřebí komplexních intervencí v oblasti trhu práce, neboť 
postupně dochází ke kumulaci rizikových faktorů, které mohou do budoucna vést ke snižování 
celkové konkurenceschopnosti regionu, následně daňových příjmů obcí a v celkovém důsledku ke 
snižování životní úrovně obyvatel. Rizikových faktorů je v oblasti trhu práce řada (stárnutí obyvatel, 
migrace vzdělaného a mladého obyvatelstva za prací, snižování atraktivity škol a uplatnitelnosti jejich 
absolventů, nízká a klesající podnikatelská aktivita, drtivá převaha drobných živnostníků bez podpory, 
zemědělský ráz území a klesající počet zemědělců, malé zastoupení a podpora místní drobné 
produkce, absence podpory drobných podnikatelů na jakékoli úrovni, nedostatečné zastoupení 
flexibilních forem práce, nízká osvěta na školách týkající se situace na trhu práce, minimální 
spolupráce mezi aktéry trhu práce v území, atd.). Základní překážky v řešení této tematiky jsou dvě. 
První z nich je bezesporu to, že obce a místní úroveň nemá v české legislativě kompetence  
a odpovědnost k řešení této tematiky, byť právě místní úroveň je přímým příjemcem dopadů stavu  
a vývoje situace na trhu práce. V území MAS Moravská brána je zřetelný zájem tuto situaci změnit  
a řešení se z místní úrovně chopit. Druhou překážkou je v území celkově nedostatečné propojení 
aktérů trhu práce tak, aby se lépe potkávaly požadavky a možnosti trhu práce a zásadně chybí též 
iniciátor spolupráce mezi těmito aktéry. Pozitivem jsou dobré zkušenosti s realizací PRV v minulém 
období a zájem podnikatelů a zemědělců tuto problematiku s MAS řešit. 

 

Popis strategického cíle 

Strategický cíl 3 se zaměřuje na zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelů i zemědělců a vytváření 
podmínek pro práci. Hlavní náplní aktivit a opatření v tomto strategickém cíli je napomoci situaci  
na trhu práce cestou podpory podnikatelských aktivit v zemědělství i jinde, podpory vzniku  
a obsazování pracovních míst. Tyto tři tematické oblasti jsou obsaženy v navržených 3 specifických 
cílech.  

Opatření v SC 3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání se zaměřuje na celkové zlepšování podmínek 
pro podnikání, podporu místního trhu zakázek, zmapování a podporu opětovného využívání 
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brownfields, modernizaci výrobních provozů a podnikatelské infrastruktury a také na podporu 
rozvoje a propagaci místních výrobků. 

Opatření v SC 3.2 Podpora zemědělství a lesnictví se zaměřuje na podporu rozvoje malých farem, 
modernizaci zemědělských podniků, podporu obnovy zemědělské techniky, zajištění odbytu 
zemědělských a potravinářských produktů v regionu, podporu lesnické infrastruktury a technologií  
a poradenství a vzdělávání pro zemědělské podnikatele.  

Opatření v SC 3.3 Podpora zaměstnanosti se zaměřuje na zlepšování situace na trhu práce. Klíčové 
jsou zde aktivity na podporu zaměstnanosti v území doplňující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 
(např. podpora přípravy osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování 
zaměstnanosti cílových skupin, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora zahájení 
podnikatelské činnosti, spolupráce lokálních partnerů na trhu práce). Jedná se také o podporu 
udržitelnosti cílových skupin na trhu práce (např. formou vzniku flexibilních forem zaměstnání či 
rekvalifikační a poradenské podpory zaměstnanců) a podporu prostupného zaměstnávání. Dále se 
jedná o podporu genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky v místě a rozvoj 
sociálního podnikání a sociálních inovací.  

Podpora rozvoje hospodářské činnosti ze strany MAS je pro rozvoj území klíčová, což si MAS 
uvědomuje. Migrace za zaměstnáním je nejčastějším důvodem pro stěhování obyvatel z území MAS.  
V současné době obce realizují téměř všechny investice prostřednictvím dotačních titulů, je však 
pravděpodobné, že podpora ČR ze strany EU v takovém rozsahu nebude trvalá. Koncepční, 
systematické úsilí vedoucí ke zvyšování životní úrovně obyvatel a v konečném důsledku také  
k posílení daňových příjmů obcí je jedinou racionální cestou k udržitelnosti rozvoje území. Je třeba 
podporovat zejména místní firmy a podnikatele s nízkou ekologickou zátěží, vznik nových firem, 
osoby samostatně výdělečně činné, speciální pozornost bude věnována zemědělským podnikatelům 
a sociálním podnikům. 

Indikátory strategického cíle 

Počáteční hodnota indikátorů (2015) je 0. Evaluace plnění stanovených indikátorů bude provedena 
v mid termu (2018) a následně v rámci evaluace ex-post (2023), zdrojem údajů je interní evidence 
MAS. 

Tabulka 4 – Indikátor strategického cíle 3 Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů i zemědělců  
a vytvářet podmínky pro práci 

Číslo Monitorovací indikátor 
Cílová 
hodnota 

MI 3 Počet realizací v oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání na venkově 51 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 
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Specifické cíle a opatření  

Strategický cíl 3 Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů i zemědělců a vytvářet podmínky pro práci 
je naplňován prostřednictvím tří specifických cílů a jejich opatření. 

 

Schéma 1 – Specifické cíle a opatření strategického cíle  

 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

 

  

3 Zvýšit 
konkurenceschopnost 

podnikatelů i 
zemědělců  

a vytvářet podmínky 
pro práci 

3.1 Podpora rozvoje 
řemesel a podnikání 

3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a 
konkurenceschopnosti mikro, malých i středních 
podniků; 

3.1.2 Zmapování nevyužitých ploch, zajištění 
jejich obnovy a využití pro podnikání;                                                                                       
3.1.3 Modernizace výrobních provozů a 
podnikatelské infrastruktury;                                
3.1.4 Podpora rozvoje a propagace certifikace 
výrobků 

3.2 Podpora 
zemědělství a lesnictví 

3.2.1 Podpora rozvoje malých farem; 
3.2.2 Modernizace zemědělských podniků 
v živočišné a rostlinné výrobě;                                                                                 
3.2.3 Podpora obnovy zemědělské techniky ; 
3.2.4 Zajištění odbytu zemědělských a 
potravinářských produktů v regionu;                                                                                             
3.2.5 Podpora lesnické infrastruktury a 
technologií; 
3.2.6 Poradenství a vzdělávání pro zemědělské 
podnikatele 

3.3 Podpora 
zaměstnanosti 

3.3.1 Podpora zaměstnanosti, zahájení 
podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu 
práce na lokální úrovni; 
3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a 
nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální 
úrovni;                                                                                                                        
3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních 
inovací 
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SPECIFICKÝ CÍL 3.1. PODPORA ROZVOJE ŘEMESEL A PODNIKÁNÍ 

 
Popis cíle 

Specifický cíl 3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání je zaměřen na řešení problémů 
identifikovaných v oblasti podnikatelského zázemí v území. Specifický cíl bude naplňován čtyřmi 
opatřeními zaměřenými na celkovou podporu vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti malých  
a středních podniků, podporu místního trhu zakázek, zmapování a podporu opětovného využívání 
brownfields, modernizaci výrobních provozů a podnikatelské infrastruktury a také na podporu 
rozvoje a propagaci místních výrobků 

Opatření tohoto specifického cíle jsou zaměřena na celkovou podporu podnikatelské aktivity, 
zlepšování podmínek pro podnikání v obcích a vybudování a využívání podpůrných systémů, které 
podnikatelům pomohou usnadnit provozování jejich činností. Zejména jde o možnosti vzdělávání  
a podpory začínajících podnikatelů, pomoc s rozvojem podnikání podnikatelům stávajícím, podporu 
místního trhu zakázek (např. vybudování databáze místních firem) a v neposlední řadě o opětovné 
využití nyní nevyužívaných brownfields k novému podnikání, k rozšíření skladovacích prostor a novým 
výrobním provozům. Do budoucna je nezbytné dobudovat průmyslovou zónu v Lipníku nad Bečvou  
a zaplnit tyto prostory investory, kteří nabídnou nová pracovní místa. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat také sociálním podnikům.  

 
Cílové skupiny 

 občané regionu 

 podnikatelé 

 potenciální podnikatelé 

 producenti místních výrobků stávající i potenciální 
 
Monitorovací indikátory 

Počáteční hodnota indikátorů (2015) je 0. Evaluace plnění stanovených indikátorů bude provedena 
v mid termu (2018) a následně v rámci evaluace ex-post (2023), zdrojem údajů je interní evidence 
MAS. 

Tabulka 5 – Indikátory SC 3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání 

Číslo Hlavní indikátor 
Cílová 
hodnota 

MI 3.1 Počet realizací v oblasti Podpory rozvoje řemesel a podnikání 19 

 Dílčí indikátor  

MI 3.1.1 Počet podpor vzniku a rozvoje mikropodniků 5 

MI 3.1.2A Zmapování nevyužitých ploch 1 

MI 3.1.2B Počet obnovených nevyužitých ploch pro podnikání 1 

MI 3.1.3 Počet akcí poradenské a vzdělávací činnosti pro podnikatele 5 

MI 3.1.4 Počet nových certifikovaných výrobků 7 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

 
Opatření 

3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků 
Projekty zaměřené na podporu podnikatelského potenciálu, poradenská a vzdělávací činnost, 
animace podnikatelského potenciálu v území, propojování podpůrných institucí pro cílené 
směrování pomoci, projekty na vyvažování nabídky a poptávky po službách/řemeslech 
v území. Spolupráce se starosty obcí pro usnadnění zavádění podniků v obcích, lepší 
propagace, zlevněné nájmy, služby v cestovním ruchu, ubytování a stravování, atd.  
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Podnikatelské inkubátory, coworkingová centra – střediska spolupráce, poradenská  
a vzdělávací činnost, propagace; projekty na zvyšování konkurenceschopnosti místních 
podniků. 

Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD PRV, opatření C2 
Nezemědělská produkce. 

3.1.2 Zmapování nevyužitých ploch, zajištění jejich obnovy a využití pro podnikání 
Zmapování nevyužitých ploch včetně majetko-právních vztahů, vytvoření mapového 
podkladu pro webovou prezentaci, zajištění prezentace na webu,  

3.1.3 Modernizace výrobních provozů a podnikatelské infrastruktury 
Investice do úprav výrobních provozů pro zlepšení produkce, zlepšování informovanosti 
podnikatelů, propojování podnikatelských subjektů, projekty na propojení nabídky  
a poptávky, místní trh zakázek, apod.  

3.1.4 Podpora rozvoje a propagace certifikace výrobků 
Animace v oblasti regionálních značek, podpora místní produkce a podpora certifikace 
výrobků; propagační akce spojené s místními značkami regionálních produktů; systematická 
podpora místních farmářských trhů. 

 
 

SPECIFICKÝ CÍL 3.2. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 

 
Popis cíle 

Specifický cíl 3.2 Podpora zemědělství a lesnictví je zaměřen na řešení identifikovaných problémů  
v oblasti podnikatelského prostředí a hospodářské činnosti. Specifický cíl bude naplňován 
prostřednictvím šesti opatření zaměřených na podporu rozvoje malých farem, modernizaci 
zemědělských podniků, podporu zemědělských a lesnických technologií, zajištění sítě společného 
odbytu zemědělských, potravinářských produktů a poradenství pro zemědělské podnikatele. 

Podpora rozvoje hospodářské činnosti ze strany MAS je pro rozvoj území klíčová. Koncepční, 
systematické úsilí vedoucí ke zvyšování životní úrovně obyvatel a v konečném důsledku také  
k posílení daňových příjmů obcí je jedinou racionální cestou k udržitelnosti rozvoje území. Je třeba 
podporovat zejména místní zemědělské a lesnické podnikatele s nízkou ekologickou zátěží, vznik 
nových firem, malé farmy a samostatně hospodařící zemědělce. 

Do budoucna je třeba pracovat na vytipování a obnově nevyužitých prostor v ostatních obcích  
a poskytnutí těchto ploch a objektů místním podnikatelům, kteří mohou nabídnout nová pracovní 
místa. Měl by být podpořen rozvoj mikropodniků a podnikatelům by měl být poskytován poradenský 
a vzdělávací servis. Vzhledem k přetrvávajícímu zemědělskému rázu oblasti se pozornost musí 
zaměřit na podporu místních zemědělců, je možné uvažovat i o zapojení zemědělců do údržby obcí 
(sníh, údržba zeleně v extravilánu obcí), protože tito disponují potřebnou technikou, která obcím 
chybí. Bylo by vhodné organizovat pravidelné farmářské trhy pro podporu odbytu místních 
zemědělců a potravinářů a zpracovat koncept sítě společného odbytu lokálních zemědělských  
a potravinářských produktů. 

 
Cílové skupiny 

 občané regionu 

 podnikatelské subjekty 

 zemědělci 

 lesníci 
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Monitorovací indikátory 

Počáteční hodnota indikátorů (2015) je 0. Evaluace plnění stanovených indikátorů bude provedena 
v mid termu (2018) a následně v rámci evaluace ex-post (2023), zdrojem údajů je interní evidence 
MAS. 

Tabulka 6 – Indikátory SC 3.2 Podpora zemědělství a lesnictví 

Číslo Hlavní indikátor 
Cílová 
hodnota 

MI 3.2 Počet realizací v oblasti podpory zemědělství a lesnictví 18 

 Dílčí indikátor  

MI 3.2.1 Počet podpořených malých farem 3 

MI 3.2.2A Počet modernizovaných zemědělských podniků - živočišná výroba 3 

MI 3.2.2B Počet modernizovaných zemědělských podniků - rostlinná výroba 5 

MI 3.2.3 Počet obnovené zemědělské techniky 3 

MI 3.2.4 Zajištění sítě společného odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu 1 

MI 3.2.5 Počet podpořených aktivit v oblasti lesnické techniky a infrastruktury 2 

MI 3.2.6 Počet akcí v poradenství a vzdělávání pro zemědělské podnikatele 1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 
Opatření 

3.2.1 Podpora rozvoje malých farem 
Podpora rozvoje malých zemědělských farem – stavební a terénní úpravy, nákup technologie, 
výrobní a produkční procesy, nezbytná infrastruktura. 

3.2.2 Modernizace zemědělských podniků v živočišné a rostlinné výrobě 
Hmotné a nehmotné investice, stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 
školkařskou produkci, peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku, atd. 

Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD PRV, opatření C1 
Zemědělské investice. 

3.2.3 Podpora obnovy zemědělské techniky  
Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu, mobilní stroje pro zemědělskou výrobu, atd. 

3.2.4 Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu 
Výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se 
skladováním zpracovávané suroviny, výrobků. 

Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD PRV, opatření C3 
Zemědělská produkce.  

3.2.5 Podpora lesnické infrastruktury a technologií 
Technologie pro lesnickou a dřevařskou výrobu, mobilní stroje pro lesnickou výrobu, lesní 
cesty včetně přídavné infrastruktury. 

3.2.6 Poradenství a vzdělávání pro zemědělské podnikatele 
Odborné vzdělávání, získávání dovedností, vzdělávací kurzy, semináře a workshopy. 
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SPECIFICKÝ CÍL 3.3. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 

 
Popis cíle 

Specifický cíl 3.3 Podpora zaměstnanosti je zaměřen na řešení problémů identifikovaných v oblasti 
trhu práce. Specifický cíl bude naplňován třemi opatřeními zaměřenými na podporu aktivní politiky 
zaměstnanosti a lepší využití jejích nástrojů, na podporu aktivit doplňující nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti (včetně podpory zahájení podnikání), na lepší propojení aktérů trhu práce s cílem více 
sladit nabídku a poptávku na trhu práce v území, dále na podporu genderového vyrovnávání  
a nediskriminační zaměstnanecké politiky v místě a rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací. 

Byť samotná nezaměstnanost je v území MAS Moravská brána aktuálně nižší než krajský či 
republikový průměr, je řešení tohoto tématu v území nezbytné. Problém spočívá zejména 
v nedostatečném propojení aktérů trhu páce tak, aby se lépe potkávaly jejich požadavky a možnosti. 
V důsledku tohoto nepropojení může dojít ke zhoršení stavu hospodářství, následně rušení míst či 
podniků. Stávající i budoucí nezaměstnanost se následně odrazí do sociální situace obyvatel a přinese 
sekundární problémy i obcím. Řešení v oblasti zaměstnanosti v podobě podpory vzniku nových 
pracovních míst, vyšší využívání nástrojů APZ, dále kýžené propojování aktérů trhu práce v území  
a následně podpora aktivit vzešlých jako požadavek ze vzniklé spolupráce (např. databáze firem, 
místní trh zakázek, místní jobburzy, exkurze škol v podnicích, prezentace volných pozic firem), to vše 
jsou cesty ke zlepšení situace v této oblasti. Zvláštní pozornost je v této kapitole věnována také 
sociálním podnikům a tvorbě pracovních míst odpovídajících požadavkům skupiny obyvatel 
znevýhodněných na trhu práce (rodiče malých dětí, ZTP, sociálně vyloučení, atd.). 

 
Cílové skupiny 

 rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání (dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, uchazeči  
o zaměstnání 50+, sociálně znevýhodnění,…) 

 neaktivní osoby 

 osoby pečující o závislé osoby (rodiče malých dětí, aj.) 

 zaměstnanci (např. učitelé mateřských, základních i středních škol, výchovní poradci, atd.) 

 podnikatelé a potenciální podnikatelé nejen v oblasti sociálního podnikání 

 občané regionu 
 
Monitorovací indikátory 

Počáteční hodnota indikátorů (2015) je 0. Evaluace plnění stanovených indikátorů bude provedena 
v mid termu (2018) a následně v rámci evaluace ex-post (2023), zdrojem údajů je interní evidence 
MAS. 

Tabulka 7 – Indikátory SC 3.3 Podpora zaměstnanosti 

Číslo Hlavní indikátor 
Cílová 
hodnota 

MI 3.3 Počet realizací v oblasti podpora zaměstnanosti 14 

 Dílčí indikátor  

MI 3.3.1A 
Počet aktivit a projektů spolupráce škol a potenciálních zaměstnavatelů (volba povolání, praxe, 
stáže, absolventská místa, atd.) 

1 

MI 3.3.1B 
Počet vytvořených pracovních míst pro osoby z cílových skupin (včetně flexibilních forem 
zaměstnání) 

3 

MI 3.3.1C Počet akcí poradenské a vzdělávací činnosti pro začínající podnikatele (především těch, kteří 
nebyli při zahájení projektu OSVČ) 

5 

MI 3.3.2 Počet akcí genderové politiky 3 

MI 3.3.3A Počet podpořených sociálních podniků 1 

MI 3.3.3B Počet nových sociálních inovací 1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 
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Opatření 

3.3.1 Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu práce na 
lokální úrovni 
Projekty a aktivity zaměřené na oblast přípravy osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na 
trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (např. podpora vytváření nových 
pracovních míst, podpora zahájení podnikatelské činnosti, sebezaměstnání, spolupráce 
lokálních partnerů na trhu práce). Dále aktivity zaměřené na udržitelnost cílových skupin na 
trhu práce (např. formou vzniku flexibilních forem zaměstnání či rekvalifikační a poradenské 
podpory zaměstnanců) a na prostupné zaměstnávání. 
Podporovány budou také praxe, stáže, absolventská místa, místní burza práce zapojující 
menší podniky, spolupráce s ÚP, podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, 
koordinace nabídky dalšího vzdělávání místními školami, společné projekty na zvyšování 
povědomí o poptávaných oborech, zlepšování vztahu žáků k technickým oborům včetně 
spolupráce škol se samotnými zaměstnavateli a podnikateli v území. 

 
Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD OPZ, opatření B1+2 
Podpora zaměstnanosti a podnikání. 
 

3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální 
úrovni 
Projekty zaměřené na vyrovnávání pozic na trhu práce u znevýhodněných osob, zejména 
rodičů pečujících o děti, podpora vzniku flexibilních pracovních míst, podpora vzniku zařízení 
pečujících o děti/závislé osoby v pracovní době pečujících osob, dětské skupiny, příměstské 
tábory, klubové aktivity, atp.  

Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD OPZ, opatření B3 
Prorodinná opatření. 

3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací 
Animační aktivity směřující k rozvoji podnikatelského potenciálu v oblasti sociálního 
podnikání; budování poradenské a informační kapacity, rozvoj sociální podnikání a sociálních 
inovací, apod. 

Toto opatření je podporováno v rámci programového rámce CLLD OPZ, opatření B4 Sociální 
podnikání a také v rámci opatření A3 programového rámce CLLD IROP – Rozvoj sociálního 
podnikání. 

 

Inspirace: 
Příklady konkrétních projektů spadajících do klíčové oblasti 3 – Příležitosti pro práci a podnikání na 
venkově z jiných MAS či z předchozího plánovacího období.  

Tabulka 8 – Inspirace pro klíčovou oblast 3 – Příležitosti pro práci a podnikání na venkově 

MAS Žadatel Název projektu Výše dotace Kód 

MAS Moravská brána Rostislav Šindler  
Nová truhlářská dílna – II. 
etapa 

PRV IV.1.2. 
436.140 Kč 

3.1.1 

MAS Moravská brána Jiří Složil  
Nákup postřikovače a 
baličky 

500.000 Kč 3.2.3 

MAS Bystřička Jana Bordovská 
Centrum zakázkové tvorby 
tiskovin 

PRV IV.1.2. 
103.090 Kč 

3.1.1 

MAS Hranicko Zdeňka Horníková Zdraví, sílu najdeš v sýru 
PRV IV.1.2. 
1. mil. Kč 

3.2.2 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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Návaznost specifických cílů a opatření a relevantních programových rámců 

Návaznost specifických cílů a opatření a relevantních programových rámců viz tabulka níže. Blíže viz 
Akční plán ve strategické části dokumentu. 

Tabulka 9 – Provázanost relevantních programových rámců a opatření SCLLD v klíčové oblasti 
rozvoje území 3 

Opatření programového rámce Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

A3 (IROP) 
Rozvoj sociálního 
podnikání 

3.3 Podpora zaměstnanosti 3.3.3 
Rozvoj sociálního podnikání a 
sociálních inovací 

B1+2 (OPZ) 
Podpora zaměstnanosti a 
podnikání 

3.3 Podpora zaměstnanosti 3.3.1 

Podpora zaměstnanosti, 
zahájení podnikatelské činnosti 
a spolupráce aktérů trhu práce 
na lokální úrovni 

B3 (OPZ) Prorodinná opatření 3.3 Podpora zaměstnanosti 3.3.2 

Podpora genderového 
vyrovnávání a nediskriminační 
zaměstnanecké politiky na 
lokální úrovni 

B4 (OPZ) Sociální podnikání 3.3 Podpora zaměstnanosti 3.3.3 
Rozvoj sociálního podnikání a 
sociálních inovací 

C1 (PRV) Zemědělské investice 3.2 
Podpora zemědělství a 
lesnictví 

3.2.2 
Modernizace zemědělských 
podniků v rostlinné a živočišné 
výrobě 

C2 (PRV) Nezemědělská produkce 3.1 
Podpora rozvoje řemesel a 
podnikání 

3.1.1 
Podpora vzniku, rozvoje a 
konkurenceschopnosti mikro, 
malých i středních podniků 

C3 (PRV) Zemědělská produkce 3.2 Podpora zemědělství a 
lesnictví 

3.2.4 
Zajištění odbytu zemědělských 
a potravinářských produktů 
v regionu 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 
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5. AKČNÍ PLÁN 
 
Pro každý relevantní program podporovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů může 
být (na základě rozhodnutí aktérů v území) zpracován samostatný Programový rámec, který musí být  
v souladu s relevantními programy pro období 2014–2020. MAS Moravská brána zpracovala tři 
programové rámce – IROP, OPZ a PRV. Celkem 13 opatření (resp. fichí) programových rámců 
naplňuje 13 opatření SCLLD MAS Moravská brána pro období 2014 - 2020 „Společně v pohybu“. 

Schéma 2 – Vazba mezi programovými rámci a opatřeními SCLLD MAS Moravská brána 
 

 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

  

SC
LL
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Programový 
rámec IROP 

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 2.4.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy 

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i 
mezi obcemi 

2.4.5 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 

A3 Rozvoj sociálního podnikání  
3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních 
inovací 

A4 Výstavba, rekonstrukce a 
vybavení vzdělávacích zařízení 

4.2.2 Výstavba, rekonstrukce a vybavení 
vzdělávacích zařízení 

A5 Zvýšení kvality a dostupnosti 
sociálních služeb 

4.2.5 Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti 
sociálních služeb 

Programový 
rámec OPZ 

B1+2 Podpora zaměstnanosti  
a podnikání 

3.3.1 Podpora zaměstnanosti, zahájení 
podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu 
práce na lokální úrovni; 

B3 Prorodinná opatření 
3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a 
nediskriminační zaměstnanecké politiky na 
lokální úrovni 

B4 Sociální podnikání 
3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních 
inovací 

B5 Sociální služby a sociální 
začleňování 

5.2.1 Podpora sociálních služeb a služeb 
navazujících pro osoby soiálně vyloučené či 
sociálním vyloučením ohrožené 

Programový rámec 
PRV 

C1 Zemědělské investice 3.2.2 Modernizace zemědělských podniků 
v rostlinné a živočišné výrobě 

C2 Nezemědělská produkce 
3.1.1 Podpora vzniku , rozvoje a 
konkurenceschopnosti mikro, malých i středních 
podniků 

C3 Zemědělská produkce 3.2.4 Zajištění odbytu zemědělských a 
potravinářských produktů v regionu  

C4 Spolupráce MAS 6.4.1. Projekty spolupráce MAS 
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5.2. PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ 
 
Programový rámec pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 
skrze nástroj CLLD má za úkol uchopit a popsat ty oblasti, které jsou v území MAS Moravská brána 
průsečíkem potřeb území a možností daných doporučenými aktivitami OPZ. Opatření celé strategie 
CLLD v území MAS Moravská brána jsou celkově širší, přesahují rozsah možných aktivit zejména 
v oblasti inovací. Strategie CLLD MAS Moravská brána přesto svá opatření propojuje s aktivitami OPZ 
doporučenými k aplikaci v komunitně vedeném místním rozvoji. Děje se tak prostřednictvím níže 
definovaných 4 opatření programového rámce OPZ. 

 

Opatření programového rámce OPZ: 
Pro programový rámec OPZ v SCLLD MAS Moravská brána byly stanoveny celkem 4 opatření, kdy 
oproti původnímu znění strategie došlo ke sloučení opatření B1 Podpora zaměstnanosti a spolupráce 
aktérů na trhu práce v území a B2 Podpora podnikání do jednoho opatření s názvem B1+2 Podpora 
zaměstnanosti a podnikání. Ke sloučení došlo z důvodu provázanosti podporovaných aktivit obou 
opatření. Všechna opatření programového rámce jsou v souladu s doporučenými aktivitami pro 
podporu území z OPZ prostřednictvím CLLD, tj. jsou v souladu s celou investiční prioritou 2.3.1 
určenou pro financování opatření vyplývajících ze strategií místního rozvoje. Aktivity jednotlivých 
opatření vycházejí zejména z potřeb zjištěných v území a jsou v souladu s aktivitami z Investičních 
priorit 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 Operačního programu zaměstnanost. Všechna opatření programového 
rámce jsou opatřena relevantními monitorovacími indikátory, jejich cílové hodnoty jsou stanoveny 
kvalifikovaným odhadem na základě znalosti stavu a rozvojového potenciálu území.  

 

Schéma 3 - Opatření programového rámce OPZ 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

  

Programový 
rámec OPZ 

B1+2 Podpora zaměstnanosti  
a podnikání 

B3 Prorodinná opatření 

B4 Sociální podnikání 

B5 Sociální služby a sociální začleňování 
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Rozdělení alokace programového rámce 

Celková částka k rozdělení v území MAS Moravská brána vychází z předpokládané alokace ve výši 
8.670.000,- Kč celkových způsobilých výdajů navýšené doporučením řídícího orgánu OPZ o 30%. 
Celkové způsobilé výdaje tak činí 11.271.000,- Kč. Původní výše alokace byla na veřejných 
projednáních s aktéry v území rozdělena tak, že čtyři opatření (B1, B3, B4, B5) budou rovným dílem 
(25%) financovaná z alokované částky nyní aktuální a jedno opatření (B2) bude považováno za 
opatření financované z alokované částky v případě navýšení (zásobník). Následně vzhledem 
k navýšení byla zvážena absorpční kapacita území a reálné možnosti plnění indikátorů a poměr 
procentuálního rozdělení se změnil. 
Také došlo ke sloučení opatření B1 Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů na trhu práce v území 
a B2 Podpora podnikání (původně zařazeno do zásobníku s nulovou alokací) do jednoho opatření 
s názvem B1+2 Podpora zaměstnanosti a podnikání a dále k navýšení alokace u opatření B3 
Prorodinná opatření a snížení alokace v opatření B4 Sociální podnikání. Změnu rozdělení alokace 
schválila Rada MAS i Valná hromada MAS. 
V případě, že se bude čerpání dařit a skutečně dojde k navýšení alokace, bude znovu zvážená 
potřebnost navýšit prostředky ve všech navržených opatřeních, eventuálně je realokovat mezi 
opatřeními.  

Tabulka 10 – Rozdělení alokace OPZ 

Název opatření Alokace Podíl 

B1+2 Podpora zaměstnanosti a podnikání 2.705.040,- Kč 24% 

B3 Prorodinná opatření 3.911.700,- Kč 35% 

B4 Sociální podnikání 1.723.800,- Kč 15% 

B5 Sociální služby a sociální začleňování  2.930.460,- Kč 26% 

Celkem 11.271.000,- Kč 100% 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

 
Celková alokace OPZ je naplánována k rozdělení do 4 výzev. 
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OPATŘENÍ B1+2 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ  

 
Specifický cíl SCLLD:  3.3  Zaměstnanost 
Opatření SCLLD:  3.3.1  Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce 

aktérů trhu práce na lokální úrovni 
Alokace:   2.705.040,- Kč 
 
A) Vazba opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů  
do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“. Opatření 
se zaměřuje na zlepšení situace na trhu práce v území, ať už formou podpory zaměstnávání či cíleným 
síťováním aktérů trhu práce, které umožní vznik nových a efektivnější využití stávajících pracovních 
míst a jejich obsazení lépe připravenými uchazeči o zaměstnání. Opatření se dále zaměřuje na 
zlepšení situace na trhu práce formou podpory vzniku nových podniků či rozvoje podniků stávajících, 
které umožní sebezaměstnání, či zaměstnání uchazečů z cílových skupin na nově vzniklých pracovních 
místech, ideálně flexibilního charakteru.  

 

B) Cíl opatření  

V území MAS Moravská brána je identifikován problém narůstajícího podílu dlouhodobě 
nezaměstnaných, stárnutí populace, nedostatek pracovníků v technických oborech, nedostatečný 
podíl flexibilních forem zaměstnávání (viz analytická kapitola 1.4 Nezaměstnanost). Zároveň nelze 
považovat za dostatečné propojení aktérů místního trhu práce tak, aby byly optimálně využity 
existující podpory a aby docházelo ke slaďování požadavků trhu práce a systému přípravy 
zaměstnanců na tyto požadavky včetně vzdělávání veřejnosti formou rekvalifikací. Cílem opatření je 
především snižování lokální nezaměstnanosti, zlepšení příležitostí na lokálním trhu práce a zvýšení 
uplatnitelnosti uchazečů, zájemců o zaměstnání, neaktivních osob, znevýhodněných osob a dalších 
osob z cílových skupin na trhu práce. Celkově má být opatření zaměřeno na aktivizaci a usnadnění 
přístupu k zaměstnání osobám z cílových skupin, na podporu aktivit vedoucích k uplatnění na trhu 
práce, poradenství, rekvalifikace, pomoc zaměstnavatelům s vytvářením nových pracovních míst  
s efektivnějším obsazováním pozic stávajících včetně zprostředkovávání zaměstnání a na podporu 
prostupného zaměstnávání. Významným cílem, na který se podpora v rámci tohoto opatření 
zaměřuje, je zlepšení spolupráce lokálních aktérů na trhu práce. 

V území MAS Moravská brána je identifikován problém stagnace a klesání počtu aktivních 
podnikatelských subjektů (viz analytická kapitola 1.3 Hospodářská činnost). Opatření má za cíl 
podpořit vznik nových podnikatelských subjektů, které mohou stav zaměstnanosti posouvat 
k lepšímu jak formou sebezaměstnání, tak i tvorbou nových pracovních míst včetně podpory 
flexibilních forem zaměstnávání. Cílem je také podpora vzniku a zahájení nové podnikatelské činnosti 
formou vzdělávacích a poradenských aktivit, kdy klíčové zde bude směřovat podporu na subjekty 
zajišťující výše zmíněnou podporu pro začínající podnikatele (především pro osoby, které nebyly před 
zahájením projektu OSVČ a spadají do cílových skupin tohoto opatření). Jedná se o oblast podpory, 
která vyžaduje postupné budování sítě aktérů v území, budování atmosféry důvěry a spolupráce mezi 
jednotlivými subjekty, a to formou animačních aktivit organizovaných ze strany MAS.  

 

C) Provázanost navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 

Návaznost opatření na ostatní opatření SCLLD 

Jelikož problematika zaměstnanosti a trhu práce včetně návazné podpory podnikání je vyjádřením 
celkového stavu rozvoje území, pak také její provázanost je velmi široká. V rámci celé Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána opatření B1+2 Podpora zaměstnanosti  
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a podnikání úzce souvisí s 21 opatřeními z 9 specifických cílů a celkem 4 klíčových oblastí rozvoje 
území.  

 

 SC 1.4 Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit 
- 1.4.1 Rozšiřování a modernizace ubytovacích a stravovacích kapacit 
- 1.4.2 Výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení 
- 1.4.3 Podpora vzniku nových a modernizace stávajících malých restauračních zařízení 
 

 SC 3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání 
- 3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků 
 

 SC 3.2 Podpora zemědělství a lesnictví 
- 3.2.1 Podpora rozvoje malých farem 
- 3.2.6 Poradenství a vzdělávání pro zemědělské podnikatele 

 

 SC 3.3 Podpora zaměstnanosti  
- 3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky  

na lokální úrovni 
- 3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací 
 

 SC 4.1 Zlepšení vzhledu obcí 
- 4.1.2. Zlepšování vzhledu veřejných prostranství 
- 4.1.5. Vybudování a modernizace zázemí pro údržbu veřejných prostranství 

 

 SC 5.1 Podpora „měkkých“ aktivit pro vzdělávání dětí, mládeže a dospělé 
- 5.1.1. Celoživotní vzdělávání učitelů a spolupráce s pedagogy – specialisty 
- 5.1.2. Podpora programů pro rozšíření a zkvalitnění výuky v mateřských, základních  

a středních školách 
- 5.1.3. Podpora zřizování komunitních škol a zajištění nabídky celoživotního vzdělávání 

mládeže a dospělých 
- 5.1.4. Podpora rozvoje mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání 
- 5.1.5. Podpora technického vzdělávání a inovací 
- 5.1.6. Podpora sociální integrace dětí a žáků se SVP 

 SC 5.2 Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících 
- 5.2.1. Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené  

či sociálním vyloučením ohrožené  
 

 SC 5.3 Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, sportu a volném čase 
- 5.3.3. Podpora činnosti spolků v regionu 
- 5.3.6. Podpora volnočasových aktivit pro rodinu, děti a mládež jako prevence sociálně-

patologických jevů u dětí a mládeže 
- 5.3.7. Podpora osvětových akcí  

 

 SC 6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů 
- 6.2.7. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, podpory podnikání, 

sociálního podnikání, celoživotního vzdělávání a kvalifikací, koordinace sociálních služeb  
a prorodinných opatření  
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Tabulka 11 – Vazba opatření na SCLLD 

Opatření PR SC SCLLD Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

B1+2 

1.4. 
Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti v oblasti stravovacích  
a ubytovacích služeb 

3.1. Přímá provazba mezi podporou podnikání a podporou zaměstnanosti  

3.2.  Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti v oblasti zemědělské produkce 

3.3. Vazba v rozvoji nediskriminační zaměstnanecké politiky při vzniku nových míst 

4.1. 
Podpora propojování podnikatelských aktivit s péčí o obec, zakázky na údržbu intra 
i extravilánu v místě 

5.1. 
Vazba v inkluzi, přípravě podmínek na ni v možném propojení s novými 
zaměstnanci 

5.2. 
Vazba v podpoře zaměstnanosti předcházející sociálnímu vyloučení nebo je 
napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, možno  
s tematikou zaměstnanosti a trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

Návaznost na ostatní Opatření programového rámce OPZ 

Opatření programového rámce OPZ B1+2 Podpora zaměstnanosti a podnikání má přímou návaznost 
na další opatření Programového rámce OPZ, a sice: 

 B3 – Prorodinná opatření 

 B4 – Sociální podnikání 

 B5 – Sociální služby a sociální začleňování 

Návaznost na ostatní specifické cíle OPZ: 

 Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a pracovní síly, v jejím rámci pak IP 1.3. Pomoc 
pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám a IP 1.4 Modernizace 
institucí trhu práce a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce. 

 Prioritní osa 3 – Sociální inovace 

Návaznost na Programové rámce ostatních operačních programů: 

 PRV – C2 Nezemědělská produkce 

 PRV – C3 Zemědělská produkce 
 

Návaznost na ostatní operační programy: 

 Vazba v PRV – SCLLD: Opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER 
(komunitně vedený místní rozvoj, článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

- 19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

- 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 

 Vazba v PRV – obecně: Článek 19, odstavec 1., písmeno b), Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností,  

- Opatření 6.4 - Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělské činnosti 
 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky  
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  
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E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

Opatření bude realizováno v období od 09/2016 do 06/2023 s ohledem na plnění cílů stanovených 
finančním plánem. Konkrétně byly naplánovány původně 2 výzvy. V průběhu věcného hodnocení  
a následných konzultací bylo doporučeno sloučení obou výzev do jedné o celkové alokaci 
2.705.040,- Kč. Pro zachování hierarchie cílů programového rámce dohodnutého v území se má 
jednat o 2. výzvu MAS MB v rámci OPZ. Přesné částky plánovaného čerpání jsou součástí finančního 
plánu v tabulkách e) a f) v přílohách SCLLD. 

Skutečný začátek čerpání bude upraven dle reálného termínu schválení SCLLD a následného 
vyhlašování výzev. 

 
F) Popis možných zaměření projektů 

Projekty, na něž mohou žadatelé v území požadovat finanční podporu v tomto opatření, se budou 
týkat níže uvedených oblastí. 

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

 Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání  
a jeho udržení. 

 Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu 
práce. 

 Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce  
a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních  
a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného 
zaměstnání. 
 

2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

 Zprostředkování zaměstnání - realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro 
osobu, která se o práci uchází, vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá 
nové pracovní síly, poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

 Podpora vytváření nových pracovních míst -  tvorba pracovních míst pro osoby z cílových 
skupin, podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů 
zaměstnavatelům. 

 Podpora umístění na uvolněná pracovní místa - umisťování osob z cílových skupin na pracovní 
místa, která budou z různých příčin na trhu práce uvolňována.  

 Podpora zahájení podnikatelské činnosti - aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující 
aktivity po zahájení podnikání formou vzdělávání a poradenství, podpora osob, které při 
zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění). 

 Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce – podpora projektů a aktivit vzájemné 
spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem 
pomoci cílovým skupinám při uplatnění na trhu práce a to i s využitím nových a netradičních 
metod podporujících zaměstnanost na lokální úrovni. 
 

3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 

 Podpora flexibilních forem zaměstnání - vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových 
skupin na trhu práce prostřednictvím tvorby flexibilních forem zaměstnávání včetně 
poskytování mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa. 

 Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. 

 Podpora zaměstnanců - poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi, vzdělávání 
nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená nebo uvolněná 
pracovní místa.  
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4. Podpora prostupného zaměstnávání - aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření 

postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními 
zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností včetně vytváření udržitelných 
pracovních míst s využitím nástrojů jako jsou pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve 
prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, 
krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné 
praxe a stáže, mentoring apod. 

Konkrétní podporované aktivity budou specifikovány ve vyhlášené výzvě týkající se tohoto 
opatření. 

 

G) Podporované cílové skupiny 

Osoby z území MAS Moravská brána:  

 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání) 

 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)  

 Osoby se zdravotním postižením  

 Neaktivní osoby – osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se 
rozumí i výkon samostatné výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako 
uchazeč o zaměstnání) 

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby pečující  
o dítě mladší 15 let či o jinou závislou osobu, atp. 

 Zaměstnanci 

 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), jiné 
kombinace, atp.) 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku, 
osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé 

 Dílčí cílové skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce (např. uchazeči  
a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby  
s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce atd.) 

Relevantní cílové skupiny budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 

H) Typy příjemců podpory 

Žadatelé budou specifikování v konkrétní výzvě, v době přípravy a následných úprav strategie se 
předpokládá zapojení těchto vhodných typů příjemců podpory: 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (MAS, spolky, nadace, 
církve, OPS, HK, AK, svazy, …) 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 Organizace zřizované obcemi 

 Organizace zřizované kraji 

 Dobrovolné svazky obcí  

 Školy a školská zařízení 

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

 Sociální partneři 

 Dobrovolné svazky obcí  
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 Školy a školská zařízení 

 Poradenské a vzdělávací instituce 

 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)  

 Profesní a podnikatelská sdružení 

 OSVČ  

Relevantní typy příjemců podpory budou ve výzvě MAS stanoveny dle aktuálních pravidel ŘO OPZ  

a dle podporovaných aktivit. 

 
I) Absorpční kapacita MAS  

V území sídlí dostatek zaměstnavatelů, kteří mohou využít možné podpory pro vznik a obsazení 
nových pracovních míst. Zájem o podporu pracovních míst projevují také obce a jiné subjekty 
veřejného sektoru. V území MAS Moravská brána byl také identifikován podnikatelský potenciál 
v návaznosti na vznik a činnost tzv. BEC družstva, který může být jedním z potenciálních žadatelů. 
Podpora v tomto opatření je zaměřená jak na instituce/subjekty, které budou chtít poskytovat pomoc 
začínajícím podnikatelům formou vzdělávání a poradenství před i po založení podnikání (zde může 
klíčovou roli sehrát MAS, budoucí DSO či jiný subjekt, který bude mít zájem o tuto vzdělávací činnost), 
tak na podporu samotných začínajících podnikatelů před i po založení IČ. Absorpční kapacita bude 
také vycházet z počtu nově vzniklých podnikatelských subjektů. Klíčovou roli zde sehraje animace 
z pozice MAS, která je v území velmi žádoucí a odpovídá návrhům aktivit v opatřeních SCLLD. Možné 
je zde také podpořit vznik tzv. technické čety. Předpokládá se také další rozšíření absorpčních 
schopností území díky činnosti tzv. BEC družstva, který napomáhá vzniku a rozvoji nových podniků 
zejména drobných živnostníků. Následně může navazovat podpora podnikatelů. Absorpční kapacita 
území MAS v tomto opatření výrazně převyšuje stanovené možnosti. 

 
J) Maximální a minimální hranice celkových výdajů  

Maximální a minimální hranice celkových výdajů je Výzvou č. 47 OPZ stanovena ve výši 400.000,- - 
10.000.000,- Kč. Limity jednotlivých výzev MAS budou konkrétně stanoveny s ohledem na celkovou 
alokaci a absorpční kapacitu území při vyhlášení výzev, a to v souladu s finančním plánem.  

 
K) 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. 

 

L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témata 

 Udržitelný rozvoj 

Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.  

 Rovné příležitosti a nediskriminace 

Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Vzhledem k zacílení 
podpory na osoby z cílových skupiny je zřejmé, že těmto osobám má být ulehčeno v jejich 
znevýhodněné pozici na trhu práce, čímž dojde k oslabení jejich obvyklé diskriminace na trhu 
práce (z důvodu věku, nedostatku zkušeností, délce evidence na ÚP,…) 
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 Rovnost žen a mužů 

Vliv opatření na rovnost žen a mužů je neutrální.  

 

M) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci 
opatření B1+2 bylo zvoleno 7 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 
 Vliv na horizontální témata 
 Spolupráce, partnerství, síťování 
 Inovace 
 Integrované aktivity 
 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 
 Dopad projektu 

Popis jednotlivých principů pro určení preferenčních kritérií je uveden v implementační části SCLLD 
kapitole 2, podkapitola 2.2 Způsob výběru projektů. Relevantní preferenční kritéria budou určena 
v jednotlivých výzvách. 

 

N) Indikátory výstupů a výsledků 

Pro vyhodnocení úspěšnosti tohoto opatření byly zvoleny dva indikátory výstupu a pět indikátorů 
výsledku.  

U nastavení cílové hodnoty indikátoru 60000 budou započteny osoby, které v rámci projektu získaly 
jakoukoliv formu podpory. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které 
mají cílové skupiny prospěch. Hodnota indikátoru byla stanovena dle zjištěné absorpční kapacity 
území, zjištěných projektových záměrů a výsledků jednání pracovních skupin.   

Indikátor 50105 vyjadřuje zájem MAS podpořit flexibilní formy zaměstnávání a předpokládá se, že 
většina žadatelů takovouto formu zaměstnávání nabídne. Nelze však vyloučit žadatele ze soukromé 
sféry, který vyčerpá danou finanční alokaci opatření a který zaměstná více osob. Proto je hodnota 
tohoto indikátoru nastavena na hodnotu 1. V případě většího počtu podpořených zaměstnavatelů 
podporujících flexibilní formy zaměstnávání bude tato cílová hodnota indikátoru adekvátně 
navýšena. 

Hodnoty indikátorů výsledku (62700, 62900, 63100, 63200) 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. Jedná se  
o kvalifikovaný odhad poměru dále zaměstnaných osob, a to i osob znevýhodněných a osob nad 54 
let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se udržení pracovních úvazků o více než 6 měsíců po 
ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení projektu není povinná. Počet osob pracujících 
v rámci flexibilních forem práce (50130) byl stanoven dle absorpční kapacity území na 3 osoby. 

Cílová hodnota u indikátorů výstupu představuje relevantní závazek MAS, který bude dosažen 
prostřednictvím přidělené alokace pro programový rámec OPZ. Stav plnění těchto indikátorů v území 
MAS bude vyhodnocován jednou ročně. 

Tabulka 12 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce OPZ B1+2 
Podpora zaměstnanosti a podnikání 

ID  Indikátor  
Měrná 
jednotka  

Fond  
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj 
údajů  

Frekvence 
sledování  

60000 Celkový počet účastníků Osoby ESF 0 8 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  
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50105 
Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy 
zaměstnávání 

podniky ESF 0 1 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

 

Tabulka 13 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce OPZ B1+2 
Podpora zaměstnanosti a podnikání 

ID  Indikátor 
Měrná 
jednotka  

Výchozí 
hodnota  

Cílová 
hodnota  

Zdroj údajů  
Četnost 
podávání 
zpráv  

62700* 
Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, vč. OSVČ 

osoby 0 5 Automaticky  Průběžně  

62900* 
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců 
po ukončení své účasti, vč. 
OSVČ 

osoby 0 4 Automaticky  Průběžně  

63100* 
Účastníci ve věku nad 54 let 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti 

osoby 0 2 Automaticky  Průběžně  

63200* 

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

osoby 0 2 Automaticky  Průběžně  

50130 
Počet osob pracujících v rámci 
flexibilních forem práce 

osoby 0 3 
Žadatel 
/příjemce 

Průběžně 

*Pozn.: Indikátory označené hvězdičkou jsou indikátory „neprojektové“, tzn. jejich hodnoty nebude vykazovat přímo 
příjemce, ale budou dopočítávány automaticky v systému MS 2014+, napojením systému na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, 
nebo budou vyplňovány ručně ŘO do MS 2014+. 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 
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OPATŘENÍ B3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ 
 
Specifický cíl SCLLD:  3.3  Zaměstnanost 
Opatření SCLLD:             3.3.2  Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké 

politiky na lokální úrovni 
Alokace:   3.911.700,- Kč 

 
 

A) Vazba opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“. Opatření se 
zaměřuje na zlepšení situace na trhu práce u osob, které pečují o předškolní děti, a to formou 
podpory vzniku či rozvoje fungování institucí, které doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem předškolní péče. 

 
B) Cíl opatření 

V území MAS Moravská brána podobně jako v jiných územích ČR je stále patrný dopad zvýšené 
porodnosti silných ročníků 70. let, které vzhledem ke společenské změně po roce 1989 masově 
odkládaly založení rodiny na pozdější dobu. Ve zvýšené populační vlně předchozích let se tak potkalo 
více ročníků rodičů než v předchozích obdobích. Populační vlna již sice pominula a nedokáže 
dorovnat demografický jev stárnutí populace v území, nicméně je v území patrný dostatek rodičů 
pečujících o malé děti, kteří potřebují pomoci s usnadněním v návratu na trh práce (blíže viz 
analytické kapitoly 1.2 Obyvatelstvo, 1.3 Hospodářská činnost, 1.4 Nezaměstnanost a 1.10 Školství). 
Toto opatření zaměřené na prorodinná opatření má za cíl tuto pomoc pečujícím osobám poskytnout. 
Pomoc bude realizována podporou vzniku a rozvoje dětských skupin, dále dětských kroužků či aktivit 
spolků, které nabídnou pravidelnou péči o děti v době po ukončení školy do návratu rodičů ze 
zaměstnání. 

 
C) Provázanost navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 

Návaznost opatření na ostatní opatření SCLLD 

Prorodinná opatření v kontextu programového rámce (SCLLD MAS Moravská brána pro OPZ) mají za 
cíl usnadňovat rodičům nezaopatřených dětí vstup a setrvání na trhu práce. Proto s touto oblastí 
souvisí opatření týkající se zaměstnanosti a také ta, která podporuje rozvoj hospodářství ve smyslu 
vzniku a rozvoje podniků, a dále ta, která souvisejí s budováním kapacit pro trávení času dětí. Celkově 
se jedná o 17 opatření ze 7 specifických cílů, které zasahují do 4 klíčových oblastí rozvoje území.  

 SC 1.4 Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit 
- 1.4.1 Rozšiřování a modernizace ubytovacích a stravovacích kapacit 
- 1.4.2 Výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení 
- 1.4.3 Podpora vzniku nových a modernizace stávajících malých restauračních zařízení 
 

 SC 3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání 
- 3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků 

 

 SC 3.3 Podpora zaměstnanosti  
- 3.3.1 Podpora zaměstnanosti, podpora zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce 

aktérů trhu práce na lokální úrovni 
- 3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací 
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 SC 5.1 Podpora „měkkých“ aktivit pro vzdělávání dětí, mládeže a dospělé 

- 5.1.2. Podpora programů pro rozšíření a zkvalitnění výuky v mateřských, základních  
a středních školách 

- 5.1.3. Podpora zřizování komunitních škol a zajištění nabídky celoživotního vzdělávání 
mládeže a dospělých 

- 5.1.4. Podpora rozvoje mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání  
 

 SC 5.2 Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících 
- 5.2.1 Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či 

sociálním vyloučením ohrožené 
 

 SC 5.3 Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, sportu a volném čase 
- 5.3.1. Podpora zajištění vybavení pro sportovní, kulturní, společenské a volnočasové akce 
- 5.3.3. Podpora činnosti spolků v regionu 
- 5.3.4. Podpora exkurzí a sportovních výletů 
- 5.3.5. Podpora kulturních a sportovních akcí regionálního významu 
- 5.3.6. Podpora volnočasových aktivit pro rodinu, děti a mládež jako prevence sociálně-

patologických jevů u dětí a mládeže 
- 5.3.7. Podpora osvětových akcí3.1.1 Podpora vzniku a rozvoje mikropodniků 

 

 SC 6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů 
- 6.2.7. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, podpory podnikání, 

sociálního podnikání, celoživotního vzdělávání a kvalifikací, koordinace sociálních služeb  
a prorodinných opatření  

 
Tabulka 14 - Vazba opatření na SCLLD 

Opatření PR SC SCLLD Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

B3 

1.4. 
Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti (i rizikových 
skupin) v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb 

3.1. 
Podpora podnikání podporuje stav zaměstnanosti i rizikových 
skupin - osob pečujících o nezaopatřené děti 

3.3. 
Vazba s APZ i sociálním podnikáním skrze rizikovou skupinu osoby 
pečující o nezaopatřené děti 

5.1. 
Vazba na zaměstnávání asistentů pedagogů, vzdělávání a 
rozšiřování dalšího vzdělávání osob pečujících o nezaopatřené děti 

5.2. 
Vazba v podpoře zaměstnanosti předcházející sociálnímu vyloučení 
nebo je napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, 
možno s tematikou zaměstnanosti a trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016 

 

Návaznost na ostatní opatření programového rámce OPZ 

 B1+2 - Podpora zaměstnanosti a podnikání 

 B4 – Sociální podnikání 

 B5 – Sociální služby a sociální začleňování 
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Návaznost na ostatní specifické cíle OPZ 

 Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a pracovní síly, v jejím rámci pak IP 1.3. Pomoc 
pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám a IP 1.4 Modernizace 
institucí trhu práce a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce. 

Návaznost na Programové rámce ostatních operačních programů 

 PRV – C2 Nezemědělská produkce 

 

Návaznost na ostatní operační programy 

 Vazba v PRV – SCLLD: Opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER 
(komunitně vedený místní rozvoj, článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

- 19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

- 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 

 Vazba v PRV – obecně: Článek 19, odstavec 1., písmeno b), Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

- Opatření 6.4 - Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělské činnosti 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky  
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  

 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

Opatření bude realizováno v období od 09/2016 do 06/2023 s ohledem na plnění cílů stanovených 
finančním plánem. Konkrétně byla pro opatření B3 naplánována 1 výzva. V pořadí výzev 
vyhlašovaných v programovém rámci OPZ se bude jednat o 1. výzvu (V1) v srpnu roku 2017 
zaměřenou na dětské skupiny, dětské kluby a příměstské tábory.  

Skutečný začátek čerpání bude upraven dle reálného termínu schválení SCLLD a následného 
vyhlašování výzev 

 

F) Popis možných zaměření projektů  

 Vznik a transformace dětských skupin veřejných či podnikových, které umožní rodičům dětí 
navštěvujících tyto skupiny zapojení se do trhu práce. Bude podpořen vznik, provoz či 
transformace těchto 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.  

 Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení 
(typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních 
prázdnin. Podpora bude zaměřena na projekty pravidelné péče o děti mladšího školního věku 
v době po návratu ze školy a do návratu rodičů ze zaměstnání a na řešení péče o děti v době, 
kdy není institucionální péče provozována. Zvažována možnost podpory svážení či rozvozu 
dětí. 

 Vzdělávání chův a dalších pečujících osob (akreditované rekvalifikace), příprava a realizace 
dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání 
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G) Podporované cílové skupiny 

  Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
 Rodiče samoživitelé 
 Osoby pečující o jiné závislé osoby  
 Osoby pečující o malé děti 

Relevantní cílové skupiny budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 

H) Typy příjemců podpory 

Žadatelé budou specifikování v konkrétní výzvě, v době přípravy a následných úprav strategie se 
předpokládá zapojení těchto vhodných typů příjemců podpory: 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (MAS, spolky, nadace, 
církve, OPS, HK, AK, svazy, …) 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 Dobrovolné svazky obcí 
 Organizace zřizované obcemi 
 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 
 Vzdělávací a poradenské instituce 
 Profesní a podnikatelská sdružení 

Relevantní typy příjemců podpory budou ve výzvě MAS stanoveny dle aktuálních pravidel ŘO OPZ  

a dle podporovaných aktivit. 

 
I) Absorpční kapacita MAS 

V území MAS Moravská brána je nyní několik poskytovatelů služeb péče o děti nad rámec 
institucionálních forem daných zákonem a dále spolků a organizací, které se věnují dětem a mládeži 
v jejich volném čase. Viz kapitola v analýze o sociálních službách a o zázemí pro volný čas. Tito však 
doposud neprovozují aktivity pravidelné, které by umožnily rodičům jejich svěřenců snazší zapojení 
na trhu práce, neexistují dětské skupiny. Zájem o uzpůsobení aktivit ve směru usnadnění zaměstnání 
rodičů svých svěřenců zmíněné instituce mají. Kapacita na vznik dětské skupiny se buduje u jednoho 
ze subjektů. Možní žadatelé v projektech disponují kapacitou příměstských táborů na jeden rok ve 
výši cca 300 dětí. Absorpční kapacita přesahuje možnosti alokace.  

 
J) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Maximální a minimální hranice celkových výdajů je Výzvou č. 47 OPZ stanovena ve výši 400.000,- - 
10.000.000,- Kč. Limity jednotlivých výzev MAS budou konkrétně stanoveny s ohledem na celkovou 
alokaci a absorpční kapacitu území při vyhlášení výzev, a to v souladu s finančním plánem.  
 

K) Míra spolufinancování 

Dle pravidel spolufinancování ESI fondů v programovém období je míra spolufinancování v tomto 
operačním programu a v režimu čerpání skrze SCLLD stanovena na 85% ze strukturálních fondů, 
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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. 

 
L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat 

 Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.  

 Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní vzhledem k zaměřenosti 
na snazší uplatnění osob z cílových skupin, kterými jsou mj. i ženy pečující o závislé osoby 
(děti). Opatření by mělo předcházet diskriminaci z důvodu ztíženého uplatnění na trhu práce.  

 Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní, neboť je zacílen na rodiče pečující  
o malé děti, což jsou v převážné většině případů ženy – matky. Roli pečující osoby však může 
plnit i otec, který se v takové situaci stává podobně jako ženy – matky, na trhu práce 
znevýhodněnou osobou. I těmto toto opatření pomáhá k rovnému postavení na trhu práce.  

 

M) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci 
opatření B3 bylo zvoleno 6 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 
 Vliv na horizontální témata 
 Spolupráce, partnerství, síťování 
 Integrované aktivity 
 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 
 Dlouhodobý přínos 

Popis jednotlivých principů pro určení preferenčních kritérií je uveden v implementační části SCLLD 
kapitole 2, podkapitola 2.2 Způsob výběru projektů. Relevantní preferenční kritéria budou určena 
v jednotlivých výzvách. 

 
N) Indikátory výstupů a výsledků 

Pro vyhodnocení úspěšnosti opatření byly zvoleny tři indikátory výstupu a jeden indikátor výsledku.  

Hodnota indikátoru 60000 v tomto opatření je velmi obtížně stanovitelná. Indikátor byl použit  
u výzvy, zaměřené především na zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování (dětské kluby)  
a příměstské tábory. Při výpočtu počtu podpořených dětí se vychází z obvyklé ceny příměstského 
tábora v místě (2.400,-Kč). Je třeba vzít v úvahu, že některé děti mohou být sourozenci (tzn. 1 
započitatelný rodič), a také že při plánované délce projektu 3 roky se mohou účastnici opakovat, 
přestože budou v systému indikátorů započteni pouze jednou. Také ne všichni rodiče splní podmínky 
pro jejich zapojení mezi účastníky projektu. Prostý výpočet vycházející z podílu alokace cenou tábora 
je proto potřeba výrazně ponížit. Celková hodnota indikátoru 60000 je stanovena na 350 účastníků. 
 
U indikátoru 50001 je uvažována plná kapacita příměstských táborů (vzhledem k 1 turnusu) ve výši 
113 dětí na konci projektového období. Předpokládá se fungování 3 organizátorů příměstských 
táborů, přičemž každý v průběhu táborové sezony zorganizuje více neopakovaných tematických 
příměstských táborů. Vzhledem ke zvyšující se poptávce se předpokládá též další navyšování kapacity 
těchto akcí. K předpokládané okamžité kapacitě příměstských táborů dětí je dále připočtena kapacita 
15 dětí v 1 dětském klubu. 
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U indikátorů výsledků 50110 a 50120 je předpoklad jejich pokrytí vznikem dětské skupiny, která bude 
přijímat děti od 2 let v poměru 2:3 k předškolním dětem starším. Příměstské tábory se do tohoto 
indikátoru nepromítnou. 

U indikátoru 50100 se předpokládá vznik a provoz jedné dětské skupiny. 

U indikátoru 62600 se jedná se o kvalifikovaný odhad počtu rodičů, kteří získali potvrzení o kvalifikaci 
v rámci účasti na ESF projektu. Indikátor vychází z indikátoru celkového počtu účastníků z řad rodičů 
(60000). Dle konzultací s pracovníky ŘO OPZ bylo doporučeno rozdělení hodnot mezi indikátory 
62600 a 62800 ve stejném poměru. 
 
U indikátoru 62800 se jedná se o kvalifikovaný odhad počtu rodičů z řad znevýhodněných účastníků 
(a zároveň, kteří jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26  
a C/ESF/27), kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání odborné 
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnáni, a to i OSVČ. Indikátor vychází z indikátoru 
celkového počtu účastníků z řad rodičů (60000). Dle konzultací s pracovníky ŘO OPZ bylo doporučeno 
rozdělení hodnot mezi indikátory 62600 a 62800 ve stejném poměru. 
 

Cílová hodnota u indikátorů výstupu představuje relevantní závazek MAS, který bude dosažen 
prostřednictvím přidělené alokace pro programový rámec OPZ. Stav plnění těchto indikátorů v území 
MAS bude vyhodnocován jednou ročně. 

Tabulka 150 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce OPZ B3 
Prorodinná opatření 

ID  Indikátor  
Měrná 
jednotka  

Fond  
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj údajů  
Frekvence 
sledování  

60000 Celkový počet účastníků Osoby ESF 0 350 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

50001 
Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby ESF 0 128 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

50100* 
Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního 
věku 

zařízení ESF 0 1 Automaticky Průběžně 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

 
Tabulka 151 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce OPZ B3 
Prorodinná opatření 

ID  Indikátor  
Měrná 
jednotka  

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj údajů  
Frekvence 
sledování  

50120 
Počet osob využívajících zařízení péče 
o děti ve věku do 3 let 

Osoby 0 2 
Žadatel 
/příjemce 

Průběžně  

50110 
Počet osob využívajících zařízení péče 
o děti předškolního věku 

Osoby 0 3 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

62600* 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti 

Osoby 0 10 Automaticky Průběžně 

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 

Osoby 0 10 Automaticky Průběžně 

*Pozn.: Indikátory označené hvězdičkou jsou indikátory „neprojektové“, tzn. jejich hodnoty nebude vykazovat přímo 
příjemce, ale budou dopočítávány automaticky v systému MS 2014+, napojením systému na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, 
nebo budou vyplňovány ručně ŘO do MS 2014+. 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 
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OPATŘENÍ B4 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
 
Specifický cíl SCLLD:  3.3  Zaměstnanost 
Opatření SCLLD:  3.3.3  Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací 
Alokace:   1.723.800,- Kč 

 
 

A) Vazba opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1. „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“. Opatření se 
zaměřuje podporu vzniku nových a rozvoje stávajících sociálních podniků integračních  
i environmentálních.  

 
B) Cíl opatření 

V území MAS Moravská brána je v období přípravy strategie založen pouze jeden sociální podnik, 
který plánuje rozšíření kapacit. Další sociální podniky v území založeny nejsou (blíže viz kapitola 1.3. 
Hospodářská činnost). Cílem opatření je poskytnout podporu této oblasti tak, aby se usnadnily 
podmínky žádoucího vzniku sociálních podniků.  

 
C) Provázanost navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 

Návaznost opatření na ostatní opatření SCLLD: 

Sociální podnikání v kontextu programového rámce (SCLLD MAS Moravská brána pro OPZ) má za cíl 
rozšířit tento podnikatelský způsob v území MAS Moravská brána. Souvislosti tohoto tématu spočívají 
především v obecné podpoře rozvoje podnikání a stavu zaměstnanosti, potkávají se též v oblasti 
sociální, neboť usilují o lepší zapojení osob ohrožených sociálním vyloučením. V neposlední řadě stojí 
též na principu spolupráce v území a může pomoci s péčí o obec i její obyvatele. Celkově se jedná  
o 15 souvisejících opatření z 8 specifických cílů, které zasahují do 5 klíčových oblastí rozvoje území. 

 SC 1.4 Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit 
- 1.4.1 Rozšiřování a modernizace ubytovacích a stravovacích kapacit 
- 1.4.2 Výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení 
- 1.4.3 Podpora vzniku nových a modernizace stávajících malých restauračních zařízení 
 

 SC 3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání 
- 3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků 
- 3.1.4. Podpora rozvoje a propagace certifikace výrobků 

 

 SC 3.3 Podpora zaměstnanosti 
- 3.3.1 Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu 

práce na lokální úrovni 
- 3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na 

lokální úrovni 
 

 SC 4.1 Zlepšení vzhledu obcí 
- 4.1.2. Zlepšování vzhledu veřejných prostranství 

 

 SC 5.1 Podpora „měkkých“ aktivit pro vzdělávání dětí, mládeže a dospělé 
- 5.1.5 Podpora technického vzdělávání a inovací  
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 SC 5.2 Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících 

- 5.2.1 Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či 
sociálním vyloučením ohrožené. 

-  

 SC 5.3 Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, sportu a volném čase 
- 5.3.1. Podpora zajištění vybavení pro sportovní, kulturní, společenské a volnočasové akce  
- 5.3.3. Podpora činnosti spolků v regionu 
- 5.3.6. Podpora volnočasových aktivit pro rodinu, děti a mládež jako prevence sociálně-

patologických jevů u dětí a mládeže 
- 5.3.7. Podpora osvětových akcí 

 

 SC 6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů 
- 6.2.7. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, podpory podnikání, 

sociálního podnikání, celoživotního vzdělávání a kvalifikací, koordinace sociálních služeb  
a prorodinných opatření  

 
Tabulka 15 – Vazba opatření na SCLLD 

Opatření PR SC SCLLD Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

B4 

1.4. Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti v oblasti 
stravovacích a ubytovacích služeb 

3.1. 
Podpora sociálního podnikání podporuje stav zaměstnanosti 
rizikových skupin 

3.3. Vazba na APZ a nediskriminační zaměstnaneckou politiku  

4.1. 
Podpora propojování sociálního podnikání s péčí o obec, zakázky na 
údržbu intra i extravilánu v místě 

5.1. Vazba sociálního podnikání na inovace 

5.2. 
Vazba v podpoře zaměstnanosti v sociálním podnikání předcházející 
sociálnímu vyloučení nebo je napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, 
možno s tematikou zaměstnanosti a trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016 

Návaznost na ostatní Opatření programového rámce OPZ 

Opatření programového rámce  OPZ B4 Sociální podnikání má přímou návaznost na další opatření 
Programového rámce: 

 B1+2 - Podpora zaměstnanosti a podnikání 

 B3 – Prorodinná opatření 

 B5 – Sociální služby a sociální začleňování 

 
Návaznost na ostatní specifické cíle OPZ 

 Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a pracovní síly, v jejím rámci pak IP 1.3. Pomoc 
pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám a IP 1.4 Modernizace 
institucí trhu práce a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce 

 

Návaznost na Programové rámce ostatních operačních programů 

 IROP – A3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací 

 PRV – C2 Nezemědělská produkce 
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Návaznost na ostatní operační programy: 

 Vazba na IROP:  
- SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

 Vazba v PRV – SCLLD: Opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER 
(komunitně vedený místní rozvoj) (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

- 19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

- 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 

 Vazba v PRV – obecně: Článek 19, odstavec 1., písmeno b), Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

- Opatření 6.4 - Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělské činnosti 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky  
b)  opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  

 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

Opatření bude realizováno v období od 09/2016 do 06/2023 s ohledem na plnění cílů stanovených 
finančním plánem. Konkrétně je pro opatření B4 naplánována 1 výzva. V průběhu věcného hodnocení 
a následných konzultací bylo doporučeno sloučení obou výzev do jedné o celkové alokaci 
1.723.800,- Kč. Absorpční kapacita území je pro čerpání již připravena. Přesné částky plánovaného 
čerpání jsou součástí finančního plánu v tabulkách e) a f) v přílohách SCLLD. 

Skutečný začátek čerpání bude upraven dle reálného termínu schválení SCLLD a následného 
vyhlašování výzev. 

 
F) Popis možných zaměření projektů  

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity) sociálních podniků v území včetně jejich aktivit - integračních i 
environmentálních podniků; podpora tvorby a udržení pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání 
zaměstnanců z cílových skupin a pracovníků soc. podniků směřující ke zvyšování kvalifikace a vyšší 
adaptabilitě na požadavky trhu práce; marketing a provoz sociálních podniků, atd. 

Nelze hradit:  

- Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.  
- Zemědělská prvovýroba 

 
G) Podporované cílové skupiny 

 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; např. z důvodu kumulace 
hendikepů na trhu práce (diskriminace z důvodů věku, pohlaví, rasy, společenského 
postavení) 

 Osoby dlouhodobě (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok) či opakovaně 
nezaměstnané 

 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) 
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 Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

a to do 12 měsíců od opuštění zařízení) 

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

 Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé (osoby pečující o osobu mladší 10 
let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu jakéhokoliv věku, 
která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, osoby vykonávající 
nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby)  

 
U environmentálních sociálních podniků krom výše zmíněných také: 

 Neaktivní osoby 

  Osoby pečující o malé děti  

 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let  

 Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené  

Relevantní cílové skupiny budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 
H) Typy příjemců podpory 

Žadatelé budou specifikování v konkrétní výzvě, v době přípravy a následných úprav strategie se 
předpokládá zapojení těchto vhodných typů příjemců podpory: 

 Nestátní neziskové organizace 

 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  

Relevantní typy příjemců podpory budou ve výzvě MAS stanoveny dle aktuálních pravidel ŘO OPZ  

a dle podporovaných aktivit. 

I) Absorpční kapacita MAS 

V území je čerstvě založen první sociální podnik, který je nyní provozován v omezené kapacitě. Tento 
bude jistým žadatelem pro výzvu v tomto opatření – bude se jednat o rozšíření podniku. Dále je 
v území známo několik podnikatelských záměrů, které by mohly být využity pro zřízení sociálního 
podniku, přičemž u jednoho z nich může být nositelem vznikající DSO Moravská brána. I pouze jeden 
z uvedených žadatelů může vyčerpat částku alokovanou tomuto opatření sám, absorpční kapacita 
území tak převyšuje nabízené možnosti, obzvláště zohlední-li se delší časový úsek. Připraven pro 
první kolo čerpání je zejména výše zmíněný již založený sociální podnik. Další rozvoj podnikatelského 
potenciálu v oblasti sociálního podnikání závisí na plnění animační role MAS.  

 

J) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Maximální a minimální hranice celkových výdajů je Výzvou č. 47 OPZ stanovena ve výši 400.000,- - 
10.000.000,- Kč. Limity jednotlivých výzev MAS budou konkrétně stanoveny s ohledem na celkovou 
alokaci a absorpční kapacitu území při vyhlášení výzev, a to v souladu s finančním plánem. 
 

 



  

 

Dodatek SCLLD MAS Moravská brána 2014 – 2020 (Společně v pohybu) č. 1 

 
K) Míra spolufinancování 

Dle pravidel spolufinancování ESI fondů v programovém období je míra spolufinancování v tomto 
operačním programu a v režimu čerpání skrze SCLLD stanovena na 85% ze strukturálních fondů, 
zbylých 15% ze soukromých zdrojů žadatele/příjemce. U podpory komerčních subjektů je třeba 
zohlednit dopady veřejné podpory.  

 
L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat 

 Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.  

 Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Vzhledem k zacílení 
podpory na osoby z cílových skupin je zřejmé, že těmto osobám má být ulehčeno v jejich 
znevýhodněné pozici na trhu práce, čímž dojde k oslabení jejich obvyklé diskriminace na trhu 
práce (z důvodu věku, nedostatku zkušeností, délce evidence na ÚP,…). 

 

 Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je spíše pozitivní. Zaměstnání v sociálních podnicích 
může nabízet flexibilní formy úvazků, čímž se usnadní vstup na trh práce i ženám – matkám 
pečujícím o děti. Tato skupina však není primární a jedinou cílovou skupinou, proto bude 
záležet na žadateli a typu projektu.  

 
M) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci 
opatření B4 bylo zvoleno 8 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 
 Vliv na horizontální témata 
 Spolupráce, partnerství, síťování 
 Inovace 
 Integrované aktivity 
 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 
 Dlouhodobý přínos 
 Dopad projektu 

Popis jednotlivých principů pro určení preferenčních kritérií je uveden v implementační části SCLLD 
kapitole 2, podkapitola 2.2 Způsob výběru projektů. Relevantní preferenční kritéria budou určena 
v jednotlivých výzvách. 

 
N) Indikátory výstupů a výsledků 

Pro vyhodnocení úspěšnosti tohoto opatření byly zvoleny tři indikátory výstupu a jeden indikátor 
výsledku.  

Indikátor 60000 zahrnuje všechny podpořené osoby bez ohledu na to, zda jsou zaměstnány  
a proškoleny v novém či stávajícím sociálním podniku. V rámci opatření se předpokládá podpora 
jednoho stávajícího podniku (10212) v jeho rozšíření. Na podporu podniku byly s ohledem na platové 
průměry v okolí odhadnuty náklady na jednoho zaměstnance na jeden rok ve výši 600.000,- Kč včetně 
nákladů na doplnění kvalifikace a doprovodné aktivity. V alokaci je rezerva pro vyšší mzdu vedoucího 
pracovníka, jenž také spadá do předpokládaného počtu účastníků. Ve výzvě tedy bude podpořen 1 



  

 

Dodatek SCLLD MAS Moravská brána 2014 – 2020 (Společně v pohybu) č. 1 

 
sociální podnik (ať už nový nebo stávající) a celkem 2 osoby, které v sociálním podniku získají 
zaměstnání. 

Indikátor výsledku 10211 předpokládá udržení provozu nově vzniklého sociálního podniku, tzn. je 
nastaven na hodnotu 1, což odpovídá hodnotě indikátoru 10213.  

U indikátoru 62600 se jedná o kvalifikovaný odhad počtu účastníků, kteří získali potvrzení o kvalifikaci 
v rámci účasti na ESF projektu. Indikátor vychází z indikátoru celkového počtu účastníků (60000), kdy 
se předpokládá, že 1 účastník získá kvalifikaci po ukončení své účasti v projektu. Dle konzultací  
s pracovníky ŘO OPZ bylo doporučeno rozdělení hodnot mezi indikátory 62600 a 62800 ve stejném 
poměru. 

U indikátoru 62800 se jedná se o kvalifikovaný odhad počtu účastníků z řad znevýhodněných 
účastníků (a zároveň, kteří jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, 
C/ESF/26 a C/ESF/27), kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání 
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnáni, a to i OSVČ. Indikátor vychází  
z indikátoru celkového počtu účastníků (60000). Dle konzultací s pracovníky ŘO OPZ bylo doporučeno 
rozdělení hodnot mezi indikátory 62600 a 62800 ve stejném poměru. 

Cílová hodnota u indikátorů výstupu představuje relevantní závazek MAS, který bude dosažen 
prostřednictvím přidělené alokace pro programový rámec OPZ. Stav plnění těchto indikátorů v území 
MAS bude vyhodnocován jednou ročně. 

Tabulka 153 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce OPZ B4 Sociální 
podnikání 

ID  Indikátor  
Měrná 
jednotka  

Fond  

 
Výchozí 
hodnota 
 

Cílová 
hodnota 

Zdroj 
údajů  

Četnost 
podávání 
zpráv  

60000 Celkový počet účastníků Osoby ESF  0 2 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

10212 
Počet podpořených již 
existujících sociálních 
podniků 

Organizace ESF 0 1 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

10213 
Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Organizace ESF 0 1 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

Tabulka 154 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce OPZ B4 Sociální 
podnikání 

ID  Indikátory  
Měrná 
jednotka  

Výchozí 
hodnota  

Cílová 
hodnota 

Zdroj údajů  
Četnost 
podávání 
zpráv  

*10211 
Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, které 
fungují i po ukončení podpory 

Organizace 0 1 Automaticky Průběžně  

*62600 
Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Osoby 0 1 Automaticky Průběžně 

*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 

Osoby 0 1 Automaticky Průběžně 

*Pozn.: Indikátory označené hvězdičkou jsou indikátory „neprojektové“, tzn. jejich hodnoty nebude vykazovat přímo 
příjemce, ale budou dopočítávány automaticky v systému MS 2014+, napojením systému na externí databáze ČSSZ a ÚP ČR, 
nebo budou vyplňovány ručně ŘO do MS 2014+. 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015-2018 



  

 

Dodatek SCLLD MAS Moravská brána 2014 – 2020 (Společně v pohybu) č. 1 

 
OPATŘENÍ B5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
 
Specifický cíl SCLLD:  5.2  Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících 
Opatření SCLLD:             5.2.1  Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně 

vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené 
Alokace:   2.930.460,- Kč 
 
 
A) Vazba opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“. Konkrétně 
zde jde zejména o podporu terénních sociálních služeb ať už registrovaných či pouze v souladu 
s komunitním plánem, ale také o podporu zřizování a provozu komunitních center. 

 
B) Cíl opatření 

V území MAS Moravská brána funguje pouze 5 subjektů poskytujících sociální služby, z toho jeden 
domov pro seniory a jedno nízkoprahové zařízení pro mládež. Zbylé čtyři instituce poskytují terénní  
a ambulantní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Jejich zaměření je zejména na osoby 
s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, rodiny s dětmi a na seniory. Kapacita 
poskytovaných služeb není dostatečná, chybí zaměření na další v území poptávané skupiny 
(nezaměstnaní, více rodiny s dětmi) a především jejich působnost je územně omezena z důvodu 
nedostatku financí v oblasti a následně absence personálu, eventuálně prostředků k dojezdu za 
klienty.  Většina území tak není sociálními službami pokryta vůbec (blíže viz analytická kapitola 1.11 
Sociální služby). Velmi žádoucí je jakékoli rozšiřování možností péče o osoby sociálně vyloučené či 
sociálním vyloučením ohrožené, za které lze považovat nejen skupiny zdravotně či sociálně 
znevýhodněné, ale také osoby sociálně znevýhodněné z důvodu věku. Pečovatelské terénní služby, 
komunitní centra či nabízení služeb sociálního typu v obcích mohou pomoci tuto situaci řešit, nemají 
však dostatek financí na provoz.  

 

C) Provázanost navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 

Návaznost opatření na ostatní opatření SCLLD 

Oblast podpory sociálních služeb a sociálního začleňování je v programovém rámci poměrně úzce 
vymezena na podporu terénních sociálních služeb a služeb sociálního typu, a dále komunitních 
center. Celkově má tato oblast přinést zlepšení životní úrovně osob sociálně vyloučených nebo 
z různých důvodů sociálním vyloučením ohrožených. Souvislost s ostatními opatřeními SCLLD MAS 
Moravská brána je zjevná v oblasti zaměstnanosti, výstavby budov v obcích, školství směřující 
k inkluzi a v oblasti volnočasových aktivit předcházejících sociálně-patologickým jevům. Celkově se 
jedná o 12 opatření SCLLD, která patří k 6 specifickým cílům ze 4 z klíčových oblastí rozvoje území.  

 

 SC 3.3 Podpora zaměstnanosti 
- 3.3.1 Podpora zaměstnanosti, zahájení podnikatelské činnosti a spolupráce aktérů trhu 

práce na lokální úrovni 
- 3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na 

lokální úrovni 
 

 SC 4.2 Modernizace a výstavba obecních budov 
- 4.2.5 Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociální služeb 
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 SC 4.3. Podpora bytové výstavby 

- 4.3.4 Výstavba podporovaného bydlení 
 

 SC 5.2 Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících 
- 5.2.2 Informační servis sociálních služeb a služeb navazujících 
 

 SC 5.3 Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, sportu a volném čase 
- 5.3.1. Podpora zajištění vybavení pro sportovní, kulturní, společenské a volnočasové akce 
- 5.3.3. Podpora činnosti spolků v regionu 
- 5.3.4. Podpora exkurzí a sportovních výletů 
- 5.3.5. Podpora kulturních a sportovních akcí regionálního významu 
- 5.3.6. Podpora volnočasových aktivit pro rodinu, děti a mládež jako prevence sociálně-

patologických jevů u dětí a mládeže 
- 5.3.7. Podpora osvětových akcí 

 

 SC 6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů 
- 6.2.7 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, podpory podnikání, 

sociálního podnikání, celoživotního vzdělávání a kvalifikací, koordinace sociálních služeb  
a prorodinných opatření 

 
Tabulka 16 – Vazba opatření na SCLLD 

Opatření PR SC SCLLD Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

B5 

3.3. 
Vazba prevence sociálního vyloučení nebo jeho řešení na APZ  
a nediskriminační zaměstnaneckou politiku 

4.2. 
Přímá vazba podpory služeb na investice pro zvýšení kvality  
a dostupnosti sociálních služeb 

4.3. Vazba sociálních služeb na výstavbu podporovaného bydlení 

5.2. 
Vazba v podpoře předcházení sociálnímu vyloučení nebo je 
napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, 
možno s tematikou zaměstnanosti a trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016 

Návaznost na ostatní Opatření programového rámce OPZ 
Opatření programového rámce  OPZ B5 Sociální služby a sociální začleňování má přímou návaznost 
na další opatření Programového rámce: 

 B1 – Podpora zaměstnanosti a podnikání 

 B3 – Prorodinná opatření 

 B4 – Sociální podnikání 

 
Návaznost na Programové rámce ostatních operačních programů 

 IROP – A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

 
Návaznost na ostatní operační programy 

 Vazba na IROP:  
- SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
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D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky  
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  

 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

Opatření bude realizováno v období od 09/2016 do 06/2023 s ohledem na plnění cílů stanovených 
finančním plánem. Konkrétně byly pro opatření B5 původně naplánovány 2 výzvy. V průběhu 
věcného hodnocení a následných konzultací došlo ke sloučení obou výzev do jedné o celkové alokaci 
2.930.460,- Kč, tak aby bylo umožněno ve výzvě žádat i potenciálním žadatelům s finančně 
náročnějšími projekty. Přesné částky jsou součástí finančního plánu v tabulkách e) a f) v přílohách 
SCLLD.  

Skutečný začátek čerpání bude upraven dle reálného termínu schválení SCLLD a následného 
vyhlašování výzev. 

 
F) Popis možných zaměření projektů  

 Poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, a to za 
účelem lepšího sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo i sociálním 
vyloučením ohrožených (vč. seniorů) 

- Osobní asistence, sociální rehabilitace 
- Odlehčovací služby  
- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- Kontaktní centra  
- Odborné sociální poradenství 
- Terénní programy 
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Raná péče 
- Krizová pomoc 
- Sociálně terapeutické dílny 
- Služby následné péče 
- Podpora samostatného bydlení 

 

 Vybrané služby sociálního typu nad rámec zákona č. 108/2006 – blíže viz absorpční 
kapacita 

- Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na 
návykových látkách 

- Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj. zejména osob sociálně 
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených + jako doplněk k projektům 
zaměřeným na vzdělávání cílové skupiny osob (klientů), také vzdělávání pracovníků 
organizací (NNO, obce, atd.) 

- Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce 
na svém území 

- Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo  
k prevenci sociálního vyloučení (např. získávání základních sociálních a profesních 
dovedností, pracovní rehabilitace atd.)  

- Dále např. programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených 
lokalitách, aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich 
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vzdělávání, programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, 
pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty, aktivity v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí, aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, 
neformální péče a sdílené péče včetně rozvoje domácí paliativní péče, aktivity 
zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin, aktivity 
zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení, 
aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-
právních vztahů, aktivity přispívající k boji s diskriminací a doplňkové aktivity 
(koordinace sítí služeb, spolupráce s klienty a vzdělávání pracovníků organizací přímo 
pracujících s klienty, výměna a sdílení zkušeností) 

 Komunitní centra jako prostředek sociálního začleňování – blíže viz absorpční kapacita 

Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako 
pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Konkrétní podporované aktivity budou specifikovány ve vyhlášené výzvě týkající se tohoto 
opatření. 

 

G) Podporované cílové skupiny 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  
 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  
 Osoby s kombinovanými diagnózami  
 Osoby pečující o malé děti, příp. rodiče samoživitelé, příp. osoby pečující o jiné závislé osoby 
 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 
 Oběti trestné činnosti 
 Osoby ohrožené předlužeností 
 Osoby žijící v SVL 
 Osoby opouštějící institucionální zařízení 
 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  
 Osoby pečující o jiné závislé osoby 
 Neformální pečovatelé 
 Sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách, příp. další pracovníci v přímé práci s klienty 

(doplňkové aktivity u projektů zaměřených na přímou práci s CS)  

Relevantní cílové skupiny budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 
H) Typy příjemců podpory 

 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na 

podporu sociálního začleňování  
 Obce, Dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji 
 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (MAS, spolky, nadace, 

církve, OPS, HK, AK, svazy, …) 
 Vzdělávací a poradenské instituce 
 Obchodní korporace a OSVČ 

Relevantní typy příjemců podpory budou ve výzvě MAS stanoveny dle aktuálních pravidel ŘO OPZ  

a dle podporovaných aktivit. 
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I) Absorpční kapacita MAS 

V území je identifikována poptávka pro rozšíření kapacit terénních pečovatelských služeb, zejména 
služeb osobní asistence. Je zde jeden nově vzniklý poskytovatel terénní sociálních služeb, který je 
v souladu se strategií kraje, avšak není doposud nijak podporován. Tento poskytovatel je 
potenciálním žadatelem v tomto opatření, disponuje 6 úvazky a plánuje rozšíření na 10 pracovních 
úvazků pečovatelů. Alokace opatření umožňuje pokrýt maximálně 6 pracovníků při maximálním 
limitu mzdových příspěvků stanovených ŘO OPZ. Absorpční kapacita území tedy přesahuje možnosti 
alokace tohoto opatření. V budoucnu je možné, že žádost o podporu zváží jiný subjekt v oblasti 
komunitních center, eventuálně služeb sociálního typu nad rámec zákona. V tuto chvíli se však 
ponechává tato možnost pouze pro případnou aktualizaci SCLLD po roce 2018, která by následně 
vyžádala i zapojení indikátoru pro tyto aktivity.  

 
J) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Maximální a minimální hranice celkových výdajů je Výzvou č. 47 OPZ stanovena ve výši 400.000,- - 
10.000.000,- Kč. Limity jednotlivých výzev MAS budou konkrétně stanoveny s ohledem na celkovou 
alokaci a absorpční kapacitu území při vyhlášení výzev, a to v souladu s finančním plánem. 
 
K) Míra spolufinancování 

Dle pravidel spolufinancování ESI fondů v programovém období je míra spolufinancování v tomto 
operačním programu a v režimu čerpání skrze 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. 

 
L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat 

 Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.  

 Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je neutrální. 

 Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je pozitivní. Plánovaná nově vzniklá pracovní místa 
mohou být obsazována díky zaměření práce převážně ženami, možno také těmi, které se 
navracejí na trh práce po výkonu péče o závislou osobu. Vznik nových pracovních míst tohoto 
typu umožní vyrovnávání pracovních příležitostí mezi muži a ženami v regionu.  

 

M) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci 
opatření B5 bylo zvoleno 5 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 
 Vliv na horizontální témata 
 Integrované aktivity 
 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 
 Dopad projektu 

Popis jednotlivých principů pro určení preferenčních kritérií je uveden v implementační části SCLLD 
kapitole 2, podkapitola 2.2 Způsob výběru projektů. Relevantní preferenční kritéria budou určena 
v jednotlivých výzvách. 
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N) Indikátory výstupů a výsledků 

Pro vyhodnocení úspěšnosti tohoto opatření byly zvoleny tři indikátory výstupu a tři indikátory 
výsledku.  

Hodnota indikátoru 67001 je stanovena s ohledem na výši alokace na hodnotu 24, což je kapacita 
asistenčních služeb pokrytých 6 pracovníky, přičemž každý z nich obstará během pracovního dne  
v průměru 4 klienty. Plánuje se délka podpory na jeden rok. 

Během roku může dojít až k obměně všech klientů, přičemž klienti se ihned doplňují do plné kapacity.  

Ne všichni klienti jsou však účastníky z cílových skupin, z celkové kapacity 24 osob lze odhadnout jako 
spadající do cílové skupiny cca 2/3 klientů podpořených soc. služeb, tj. cca 16 osob. Vzhledem 
k možné obměně klientů během roku lze dosáhnout navýšení celkového počtu těchto účastníků 
spadajících do cílových skupin, na 25 osob. K tomuto počtu účastníků projektů je třeba připočíst ještě 
potenciální počet účastníků – klientů komunitního centra, zde je vzhledem k předpokládané 
absorpční kapacitě a chystanému projektu odhadnut počet 10 podpořených osob. Celková hodnota 
indikátoru 60000 je tedy stanovena na 35 osob. Klienti se u těchto služeb obměňují a ihned doplňují 
do plné kapacity.  

Indikátor 55102 je zvolen s ohledem na možnost zaměření výzvy tohoto opatření na podporu 
komunitních center, přičemž by v rámci výzvy mělo být podpořeno 1 nově vznikající komunitní 
centrum. V době podání strategie však není zaměření výzvy jisté, dle připravené absorpční kapacity 
území bude zaměření upřesněno, v případě nesměrování výzvy na komunitní centra bude strategie 
aktualizována, indikátor 55102 odstraněn a navýšeny očekávané hodnoty indikátoru 67001.  

Odhad cílové hodnoty indikátoru 67010 vychází z indikátoru 60000 Celkový počet účastníků. Který je 
nastaven na hodnotu 35. Lze však předpokládat, že v průběhu podpořeného roku bude podpořeno 
více klientů z cílových skupin, avšak nemusí využít dostatečného počtu hodin podpory tak, aby 
dosáhli vyšší než bagatelní podpory. Pro doplnění počtu klientů na celkovou hodnotu 50 je hodnota 
tohoto indikátoru odhadnuta na výši 15 osob.  

Hodnota výsledkového indikátoru 67310 (Bývalí účastníci projektu, u nichž intervence formou 
sociální práce naplnila svůj účel) je nastavena na cca polovinu celkového počtu účastníků, tj. 17 osob.   

Hodnota výsledkového indikátoru 67315 (Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž 
služba naplnila svůj účel) je vzhledem k podřazenosti tohoto indikátoru pod indikátor 67310 
stanovena úžeji, a to na 10 osob.  

Cílová hodnota u indikátorů výstupu představuje relevantní závazek MAS, který bude dosažen 
prostřednictvím přidělené alokace pro programový rámec OPZ. Stav plnění těchto indikátorů v území 
MAS bude vyhodnocován jednou ročně. 

 

Tabulka 17 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce OPZ B5 Sociální 
služby a sociální začleňování 

ID  Indikátor  
Měrná 
jednotka  

Fond  

 
Výchozí 
hodnota 
 

Cílová 
hodnota 

Zdroj 
údajů  

Četnost 
podávání 
zpráv  

60000 Celkový počet účastníků osoby ESF 0 35 
Žadatel / 
příjemce  

Průběžně  

67001 Kapacita podpořených služeb místa ESF 0 24 
Žadatel / 
příjemce  

Průběžně  

55102 
Počet podpořených 
komunitních center 

zařízení ESF 0 1 
Žadatel / 
příjemce 

Průběžně 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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Tabulka 18 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce OPZ B5 Sociální 
služby a sociální začleňování 

ID  Indikátory  
Měrná 
jednotka  

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj údajů  
Četnost 
podávání 
zpráv  

67010 Využívání podpořených služeb osoby 0 15 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

67310 
Bývalí účastníci projektů, u 
nichž intervence formou 
sociální práce splnila svůj účel 

osoby 0 17 
Žadatel / 
příjemce  

Průběžně  

67315 
Bývalí účastníci projektů 
v oblasti sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila svůj účel  

osoby 0 10 
Žadatel / 
příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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5.4. INTEGRACE NA ÚROVNI PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 

Programové rámce pro jednotlivé operační programy v SCLLD MAS Moravská brána vycházejí ze 
struktury a logiky celé SCLLD. Pro opatření programových rámců byla k rozpracování vybrána 
jednotlivá relevantní opatření strategie. Díky tomu opatření programových rámců vykazují stejně jako 
specifické cíle celé strategie vysokou míru vzájemných souvislostí. Níže jsou uvedeny dva pohledy na 
tyto souvislosti – souvislost programových rámců navzájem mezi sebou a vazba opatření 
programových rámců na ostatní oblasti SCLLD neřešené v daném konkrétním opatření programového 
rámce.  

 

5.4.1 Vzájemná souvislost programových rámců 

Pro rozpracování v programových rámcích byla ze SCLLD vybrána ta opatření, která je možné 
financovat z alokací přidělených MAS Moravská brána v Integrovaném operačním programu (A1-A5), 
Operačním programu zaměstnanost (B1+2-B5) a v Programu rozvoje venkova (C1-C4). I u těchto je 
zřejmé a žádoucí vzájemné propojení. Nejvyšší integrační potenciál zde nabízí opatření 
programového rámce OPZ, která jsou úzce provázána mezi sebou. Podpora zaměstnanosti jako 
takové úzce souvisí s podporou aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) při ÚP a s podporou podnikatelů, 
a to i v zemědělství (PRV). Je též úzce provázána se sociální oblastí, ať už se sociálním podnikáním či 
podporou sociálních služeb, a to z důvodu styčného bodu v podobě cílových skupin, kterými jsou 
obtížně zaměstnatelné osoby s hendikepy na trhu práce. Tito mohou být uplatňování také 
v zemědělství. Integrovaný operační program nabízí přímou křížovou podporu oblasti Sociálního 
podnikání a Sociálních služeb, což jsou témata přímo obsažená v opatřeních programového rámce 
OPZ.  

Tabulka 19 - Integrace na úrovni opatření programových rámců 
Opatření programového rámce A1 A2 A3 A4 A5 B1+2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy   x                       

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi x                         

A3 Rozvoj sociálního podnikání         x     x           

A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení                           

A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb     x           x         

B1+2 Podpora zaměstnanosti a podnikání             x x x   x x   

B3 Prorodinná opatření           x   x x   x     

B4 Sociální podnikání     x     x x   x   x     

B5 Sociální služby a sociální začleňování         x x x x           

C1 Zemědělské investice                     x x   

C2 Nezemědělská produkce           x x x   x   x   

C3 Zemědělská produkce           x       x x     

C4 Spolupráce MAS                           

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 
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5.4.2 Vazba programových rámců a specifických cílů strategie 

Návaznost opatření programových rámců na celou SCLLD byla posuzována ve vztahu k úrovni opatření Strategie, avšak graficky je možné znázornit souvislost 
na úrovni specifických cílů, kterých je ve Strategii už reálných 25 – viz tabulka níže.  

Tabulka 20 - Integrace opatření programových rámců a specifických cílů SCLLD MAS Moravská brána 

Ú
ro

ve
ň

 p
ro

gr
am

o
vý

ch
 r

ám
ců

 

Opatření 

programový

ch rámců, A - 

IROP, B - 

OPZ, C-PRV 

A1   A2    A3    A4    A5    B1+2    B3    B4    B5    C1   C2    C3    C4    

Zvýšení 

bezpečnos

ti dopravy 

Rozvoj 

cyklodoprav

yv obcích i 

mezi obcemi 

Rozvoj 

sociálníh

o 

podniká

ní 

Výstavba, 

rekonstruk

ce a 

vybavení 

vzdělávacíc

h zařízení 

Zvýšení 

kvality a 

dostupnos

ti 

sociálních 

služeb 

Podpora 

zaměstnanos

ti a 

podnikání 

Prorodinn

á 

opatření 

Sociální 

podniká

ní 

Sociální 

služby a 

sociální 

začleňová

ní 

Zemědělsk

é investice 

Nezeměděls

ká produkce 

Zemědělsk

á 

produkce 

Spoluprác

e MAS 

Návazné 

specifické 

cíle SCLLD 

2.4.  2.4.  3.3.  4.2. 4.2. 3.3.  3.3.  3.3.  5.2. 3.2. 3.1.  3.2. 6.4. 

Návazná 

opatření 

SCLLD 

2.4.3. 2.4.5. 3.3.3. 4.2.2. 4.2.5. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 5.2.1. 3.2.2. 3.1.1. 3.2.4. 6.4.1. 

Ú
ro

ve
ň

 s
p

ec
if

ic
ký

ch
 c

ílů
 S

C
LL

D
 

1.1. x x                     x 

1.2.                         x 

1.3.                         x 

1.4.     x     X X x     x   x 

2.1.                            

2.2.                          x 

2.3.                           

2.4.                            

3.1.      x     X X x   x   x x 

3.2.           X         x   x 

3.3.        x X X X x x x x x x 

4.1. x x       X         x     
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4.2.     x           x         

4.3.     x   X       x         

4.4.                           

4.5. x x   x X                 

4.6.                           

5.1.       x X X x x           

5.2.     x   X X x x x         

5.3.       x X X x x x   x   x 

6.1.                         x 

6.2.   x x x X X x x x       x 

6.3.                         x 

6.4.                           

6.5.                           

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016/2018 
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Souvislost opatření programových rámců s ohledem na obsah a náplň opatření vybraných 
specifických cílů Strategie je popsána v následujících tabulkách zvlášť pro každý programový rámec.  

Tabulka 21 - Souvislost opatření programového rámce IROP a specifických cílů SCLLD MAS 
Moravská brána 

Opatření 

PR IROP 

SC 

SCLLD 
Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

A1 

1.1 Bezpečné napojení stezek a tras (používaných i obyvateli) na infrastrukturu v intravilánu obce 

4.1 
V rámci opatření PR lze upravovat/budovat nové cesty, chodníky, autobusové zastávky, měnit vzhled 

veřejných prostranství, je-li odstraněn bezpečnostní problém v dopravě 

4.5 Investice musí být zaneseny do ÚPD, strategií a následně do pasportů obce 

A2 

1.1 Budování cyklostezek - rozdíl je v cílové skupině obyvatelé x turisté 

4.1 Cyklostezky je možno budovat i v intravilánu - změna vzhledu veřejných prostranství 

4.5 Investice musí být zaneseny do ÚPD, strategií a následně do pasportů obce 

6.2 Cyklostezky by měly na jednotlivých katastrech navazovat, podpora společných projektů 

A3 

1.4 Ubytovací a stravovací kapacity mohou být provozovány jako sociální podnik 

3.1 Podpora sociálního podnikání podporuje stav zaměstnanosti rizikových skupin 

4.2 Investice do zařízení sociálních služeb využívaných i zaměstnanci sociálních podniků 

4.3 Výstavba podporovaného bydlení i pro zaměstnance sociálních podniků 

5.2 Podpora sociálních služeb využívaných i zaměstnanci sociálních podniků 

6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti podpory sociálního podnikání 

A4 

3.3 Investice do tvorby podmínek pro technické vzdělávání již od MŠ 

4.5 Investice do školských zařízení by měly být obsaženy v plánu rozvoje obce  

5.1 
Podpora měkkých aktivit ve školství je ve většině případů provázána s relevantními investicemi do budov 

a vybavení 

5.3 Podpora volnočasových aktivit pro rodinu, děti a mládež (využití školních prostor pro kroužky)  

6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti školství 

A5 

3.3 Podpora sociálních služeb využívaných i zaměstnanci sociálních podniků 

4.3 Výstavba podporovaného bydlení pro stejné cílové skupiny 

4.5 
Investice do zařízení sociálních služeb by měly být obsaženy v plánu rozvoje obce, bude-li 

provozovatelem obec 

5.1 Podpora sociální integrace dětí a žáků se SVP 

5.2 Podpora sociálních služeb může být provázána s relevantními investicemi do budov a vybavení 

5.3 
Podpora volnočasových aktivit pro rodinu, děti a mládež (využití komunitních center, nízkoprahového 

klubu)  

6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti sociálních služeb 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016 

 
Tabulka 22 - Souvislost opatření programového rámce OPZ  a specifických cílů SCLLD MAS 
Moravská brána 

Opatření 

PR OPZ 

SC 

SCLLD 
Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

B1+2 

1.4. Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb 

3.1. Přímá provazba mezi podporou podnikání a podporou zaměstnanosti  

3.2.  Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti v oblasti zemědělské produkce 
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3.3. Vazba v rozvoji nediskriminační zaměstnanecké politiky při vzniku nových míst 

4.1. Podpora propojování podnikatelských aktivit s péčí o obec, zakázky na údržbu intra i extravilánu v místě 

5.1. Vazba v inkluzi, přípravě podmínek na ni v možném propojení s novými zaměstnanci 

5.2. Vazba v podpoře zaměstnanosti předcházející sociálnímu vyloučení nebo je napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, možno s tematikou zaměstnanosti a 

trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

B3 

1.4. 
Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti (i rizikových skupin) v oblasti stravovacích a 

ubytovacích služeb 

3.1. 
Podpora podnikání podporuje stav zaměstnanosti i rizikových skupin - osob pečujících o nezaopatřené 

děti 

3.3. Vazba s APZ i sociálním podnikáním skrze rizikovou skupinu osoby pečující o nezaopatřené děti 

5.1. 
Vazba na zaměstnávání asistentů pedagogů, vzdělávání a rozšiřování dalšího vzdělávání osob pečujících 

o nezaopatřené děti 

5.2. Vazba v podpoře zaměstnanosti předcházející sociálnímu vyloučení nebo je napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, možno s tematikou zaměstnanosti a 

trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

B4 

1.4. Vazba na podporu podnikání a tím i zaměstnanosti v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb 

3.1. Podpora sociálního podnikání podporuje stav zaměstnanosti rizikových skupin 

3.3. Vazba na APZ a nediskriminační zaměstnaneckou politiku  

4.1. Podpora propojování sociálního podnikání s péčí o obec, zakázky na údržbu intra i extravilánu v místě 

5.1. Vazba sociálního podnikání na inovace 

5.2. 
Vazba v podpoře zaměstnanosti v sociálním podnikání předcházející sociálnímu vyloučení nebo je 

napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, možno s tematikou zaměstnanosti a 

trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

B5 

3.3. 
Vazba prevence sociálního vyloučení nebo jeho řešení na APZ a nediskriminační zaměstnaneckou 

politiku 

4.2. Přímá vazba podpory služeb na investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

4.3. Vazba sociálních služeb na výstavbu podporovaného bydlení 

5.2. Vazba v podpoře předcházení sociálnímu vyloučení nebo je napomáhající řešit 

5.3. 
Činnosti spolků a volnočasové aktivity v prevenci soc. vyloučení, možno s tematikou zaměstnanosti a 

trhu práce 

6.2. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti trhu práce 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016/2018 

 

Tabulka 23 - Souvislost opatření programového rámce PRV a specifických cílů SCLLD MAS Moravská 
brána 

Opatření 

PR PRV 

SC 

SCLLD 
Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

C1 
3.1. Vazba na rozvoj a konkurenceschopnost podnikání  

3.3. Vazba na podporu zaměstnanosti 

C2 1.4. Vazba na podnikání v oblasti ubytování a stravování 
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3.2. Vazba na podnikání v potravinářství 

3.3. Vazba na podporu zaměstnanosti 

4.1. Vazba na zlepšení vzhledu obcí 

5.3. Vazba na podporu volnočasových aktivit 

C3 
3.1. Vazba na rozvoj a konkurenceschopnost podnikání  

3.3. Vazba na podporu zaměstnanosti 

C4 

1.1. Vazba na rozvoj cykloturistiky a turistiky 

1.2. Vazba na uchování kulturního dědictví 

1.3. Vazba na propagaci cestovního ruchu 

1.4. Vazba na propagaci v oblasti ubytování a stravování 

2.2. Vazba na ochranu přírody a krajiny 

3.1. Vazba na rozvoj a konkurenceschopnost podnikání  

3.2. Vazba na propagaci podnikání v potravinářství 

3.3. Vazba na podporu zaměstnanosti 

5.3. Vazba na podporu volnočasových aktivit 

6.1. Vazba na zeefektivnění manažerských služeb v MAS 

6.2. Vazba na rozvoj spolupráce aktérů na venkově 

6.3. Vazba na spolupráci na úrovni svazku obcí 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016 
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6. VAZBA NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 
 
Při rozvoji respektuje MAS Moravská brána základní principy udržitelného rozvoje, rovných 
příležitostí a zákazu diskriminace a rovnost mužů a žen. To jsou současně i horizontální témata, která 
se prolínají všemi opatřeními strategie a programovými rámci CLLD. Vzhledem k realizaci  
programového rámce PRV sledujeme současně vliv na horizontální principy Klima, Inovace a Životní 
prostředí. Na naplňování těchto principů bude MAS klást důraz i při implementaci strategie v rámci 
realizace individuálních i integrovaných projektů. V praxi a podmínkách MAS Moravská brána to 
znamená snahu najít rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým pokrokem. 
Současně řešíme sociální soudržnost a nediskriminujeme žádnou skupinu obyvatel ani jednotlivce.  

 

Udržitelný rozvoj chápeme ve všech jeho třech rozměrech: 

 Environmentální – péče o všechny složky životního prostředí 

 Sociální – soudržnost společenství obyvatel území, regionální identita 

 Ekonomický – zajištění hospodářského rozvoje 

Udržitelný rozvoj lze chápat jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální  
a environmentální oblastí. Podporovány by měly být projekty, které dosáhnou ekonomického a/nebo 
sociálního pokroku a současně jejich vliv na životní prostředí bude nejméně neutrální. Pozitivní vliv 
pak budou mít především aktivity vedoucí ke snížení spotřeby energie, zlepšení energetické účinnosti 
(dopravy, budov apod.) a dále aktivity akceptující princip energetické samostatnosti, kde se při 
využívání obnovitelných zdrojů energie (sluneční, vodní, geotermální energie, biomasa) nebudou 
zvyšovat nároky na dodávky z veřejných energetických sítí. Další významnou oblastí jsou aktivity 
projektů vedoucí k regeneraci a podpoře využívání brownfields, regeneraci veřejných prostranství či 
rozšiřování ploch zeleně apod. Vliv na udržitelný rozvoj mají i projekty neinvestiční, např. v oblasti 
vzdělávání nebo podpory zájmové činnosti se lze aktivně zapojit do oblasti ochrany životního 
prostředí. Díky důrazu na udržitelný rozvoj může dojít i k rozvoji nových technologických postupů  
a využití nových technologií. U projektů naplňujících SCLLD by měl být vždy respektován princip 
předběžné opatrnosti a prevence, který napomáhá předcházení zbytečným nákladům na potenciální 
nápravu. 

Princip rovných příležitostí a nediskriminace 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 rovněž 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 apod. Souhrnně se jedná o skupiny osob ohrožené sociálním 
vyloučením. 

Rovné příležitosti mužů a žen směřují k odstraňování diskriminace na základě pohlaví a k vytváření 
stejných možností pro všechny obyvatele MAS Moravská brána. Rovnost mužů a žen je chápána jako 
rovnost daných příležitostí a zohlednění specifických potřeb mužů a žen. Tato rovnost se především 
objevuje v oblasti rovného přístupu k zaměstnání a kariérního postupu, dále možnost sladění 
pracovního a soukromého života a prosazování stejného ohodnocení za stejnou vykonanou práci. 
Pokud má být zajištěna tato rovnost měl by se brát zřetel na velké rozdíly v zaměstnanosti a také ve 
výši odměňování žen a mužů. Problémem je v této oblasti i nedostatečná kapacita zařízení pro péči  
o děti předškolního věku, malé využívání flexibilních forem zaměstnání. 
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Klima 
Další horizontálním principem je přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování. Změna klimatu 
dopadá na mnohé oblasti lidského života a obzvláště zasahuje do infrastruktury, která v sobě 
zahrnuje energii, budovy, dopravu, silnice, kanalizace a vodovody. Zásadní měrou tedy zasahuje do 
fungování ekosystémů a oborů jako jsou zemědělství a lesnictví. Z toho vyplývá, že změna klimatu 
bude mít dopad na rozvoj venkova jako celku. Cílem principu je zvýšení adaptace krajiny na projevy 
klimatické změny (přírodě blízká a technická opatření, změny v rámci zemědělského a lesního 
hospodaření), dále pak zlepšení různých varovných a reakčních systémů týkajících se různých 
katastrof a zejména živelných pohrom souvisejících se změnou klimatu. 

Životní prostředí 
Princip ochrany životního prostředí je v souladu s udržitelným rozvojem, který v sobě životní 
prostředí zahrnuje. V této oblasti se ovšem ochranou životního prostředí myslí především realizace 
takových činností, které jej budou chránit či zlepšovat jeho kvalitu. Hlavními tématy budou tedy 
znečištění, spotřeba zdrojů, odpady, biologická rozmanitost a využívání krajiny a informovanost  
k životnímu prostředí. Přestože aktivity projektů nemusí být výhradně zacíleny na životní prostředí, 
mohou mít na něj pozitivní vliv, např. tříděním odpadů, využitím tzv. brownfields, zvýšením retenční 
schopnosti krajiny, snížením hluku apod. Je proto nutné u realizovaných projektů sledovat jaký 
budou mít dopad na životní prostředí a dbát na to, aby jejich příspěvek ke zlepšení stavu ŽP byl 
minimálně neutrální. 

Inovace 
Horizontálním principem je také oblast inovací, tedy nových inovativních postupů, technologií  
a politik.  Základ všech inovačních prvků tvoří snaha o síťování, propojování území a řešení požadavků 
aktérů v souladu se základním cílem trvale udržitelného rozvoje hospodářství v území i ochrany 
životního prostředí. Za inovativní přístup lze považovat využívání tzv. BAT (best available techniques) 
neboli nejlepší dostupné technologie. 

 

Strategie MAS Moravská brána nemá negativní dopady na výše uvedená horizontální témata.  

Tabulka 24 – Vliv na horizontální témata na úrovni cílů SCLLD MAS Moravská brána  

Cíl SCLLD 
Udržitelný 

rozvoj 

Rovné 

příležitosti  

a zákaz 

diskriminace 

Rovnost 

mužů  

a žen 

 

 

Klima 

 

Životní 

prostředí 

 

 

Inovace 

Strategický 

cíl 

1 Nabídnout stávající přírodní a kulturní 

hodnoty pro rozvoj cestovního ruchu 
+ + 0 0 + + 

Specifický 

cíl 

1.1 Podpora cykloturistiky, in-line sportu a 

turistiky 
+ + 0 0 + + 

1.2 Uchovávání kulturního dědictví 

regionu 
+ + 0 0 + + 

1.3 Zlepšení nabídky cestovního ruchu + + 0 0 + + 

1.4 Zlepšení ubytovacích a stravovacích 

kapacit 
+ + 0 0 + + 

Strategický 

cíl 

2 Zlepšit ochranu životního prostředí a 

zkvalitnit technickou infrastrukturu v 

obcích 

+ + 0 + + 0 

Specifický 

cíl 

2.1 Zajištění kvalitní vodohospodářské 

infrastruktury 
+ + 0 + + 0 

2.2 Ochrana přírody, krajiny a péče o zeleň + + 0 + + 0 

2.3 Zlepšení nakládání s odpady + + 0 + + 0 

2.4 Zlepšení dopravní dostupnosti regionu + + 0 0 + 0 
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Strategický 

cíl 

3 Zvýšit konkurenceschopnost 

podnikatelů i zemědělců a vytvářet 

podmínky pro práci 

+ + + + + + 

Specifický 

cíl 

3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání + + + 0 0 + 

3.2 Podpora zemědělství a lesnictví + + 0 + + 0 

3.3 Podpora zaměstnanosti 0 + + 0 + + 

Strategický 

cíl 

4 Zkvalitnit občanskou vybavenost v 

obcích 
+ + 0 + + 0 

Specifický 

cíl 

4.1 Zlepšení vzhledu obcí + + 0 0 + 0 

4.2 Modernizace a výstavba obecních 

budov 
0 + 0 0 + 0 

4.3 Podpora bytové výstavby + + 0 0 0 0 

4.4 Zlepšení zázemí pro volnočasové 

aktivity 
0 + 0 0 0 0 

4.5 Zefektivnění výkonu veřejné správy + 0 0 0 0 0 

4.6 Zlepšení připravenosti k řešení a řízení 

rizik a katastrof 
+ 0 0 + 0 0 

Strategický 

cíl 

5 Zkvalitnit vzdělávání, sociální služby a 

společenské zázemí pro spokojený život 

obyvatel  

+ + +  0 + + 

Specifický 

cíl 

5.1 Podpora „měkkých“ aktivit pro 

vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 
+ + + 0 + + 

5.2 Zajištění sociálních služeb a služeb 

navazujících 
+ + 0 0 0 0 

5.3 Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, 

sportu a volném čase 
0 + + 0 + 0 

Strategický 

cíl 

6 Zajistit rozvoj regionu pomocí stabilní a 

otevřené MAS a mezisektorového 

partnerství 

+ + 0 0 + + 

Specifický 

cíl 

6.1 Zajištění managementu rozvoje 

místního partnerství MAS 
0 0 0 0 0 0 

6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů + + 0 0 + + 

6.3. Zajištění činnosti svazků obcí + 0 0 0 0 0 

6.4 Spolupráce MAS na národní úrovni + + 0 0 + + 

6.5 Spolupráce MAS na mezinárodní 

úrovni 
+ + 0 0 0 + 

Pozn.: Pozitivní vliv na horizontální téma: +, Neutrální vliv na horizontální téma: 0. 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

V SCLLD nebudou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly jednotlivá horizontální 
témata. Žadatelé budou povinni při realizaci svých projektů zajistit přinejmenším neutrální vliv na 
horizontální principy. Při hodnocení projektů ve výzvách MAS budou tato témata součástí posuzování 
přijatelnosti projektu. K dodržení příspěvku projektu k naplňování horizontálních témat, popsaném  
v projektové žádosti, bude předkladatel projektu smluvně vázán. V průběhu realizace a udržitelnosti 
projektu bude naplňování deklarovaného vlivu projektů na horizontální témata monitorováno  
a vyhodnocováno. Sledování vlivu projektu na horizontální témata bude zohledňováno v rámci 
analýzy rizik, při kontrolách projektů na místě, při kontrolách monitorovacích zpráv a žádostí o platbu 
a při posuzování změn v projektu. Sledování, hodnocení a kontroly bude provádět Centrum pro 
regionální rozvoj ČR, v některých případech ŘO IROP. 
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Tabulka 25 – Vliv na horizontální témata na úrovni programových rámců SCLLD MAS Moravská 
brána  

Název  
Udržitelný 

rozvoj 

Rovné 

příležitosti  

a zákaz 

diskriminace 

Rovnost 

mužů  

a žen 

 

 

Klima 

 

Životní 

prostředí 

 

 

Inovace 

Programový rámec IROP + + + 0 + + 

Opatření 

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 0 + 0 0 0 0 

A2 
Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi 

obcemi 
+ 0 0 0 + 0 

A3 Rozvoj sociálního podnikání  + + + 0 + + 

A4 
Výstavba, rekonstrukce a vybavení 

vzdělávacích zařízení 
0 + 0 0 0 0 

A5 
Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 

služeb 
0 + 0 0 0 0 

Programový rámec OPZ 0  +  + 0 + + 

Opatření 

B1+2 Podpora zaměstnanosti a podnikání 0 + 0 0 0 + 

B3 Prorodinná opatření  0            +       + 0 0 0 

B4 Sociální podnikání 0 +  + 0 + + 

B5 Sociální služby a sociální začleňování 0  0 + 0 0 0 

Programový rámec PRV + + 0 + + 0 

Fiche 

C1 Zemědělské investice + + 0 + + 0 

C2 Nezemědělská produkce + + 0 0 + 0 

C3 Zemědělská produkce + + 0 + + 0 

C4 Spolupráce MAS + + + 0 0 + 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015/2018 

 


