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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 pěti opatření programového rámce OPZ.   

Stárnutí populace území MAS, na druhou stranu však dostatek rodičů pečujících o děti z druhé vlny 
silných populačních ročníků; nedostatek terénních sociálních služeb a sociálních podniků; zvyšování 
podílu dlouhodobě nezaměstnaných, jakož i zhoršující se uplatnitelnost absolventů škol v území; slabá 
spolupráce aktérů trhu práce v území; stále více scházející zaměstnanci v technických oborech  
či stagnace počtu podnikatelských subjektů – to jsou fakta zjištěná v území MAS Moravská brána  
a které ve své potřebě řešení přímo korespondují se zaměřením OPZ.  

 

Opatření programového rámce OPZ: 
Pro programový rámec OPZ v SCLLD MAS Moravská brána bylo stanoveno celkem 5 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 1 - Opatření programového rámce IROP 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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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 doporučení 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, viz následující tabulka. Všechna opatření však zůstávají v minimálně původně dojednaných 
výších alokace. Změnu rozdělení schválila Rada MAS. Opatření B2 stále zůstává v zásobníku projektů, 
neboť vyžaduje intenzivní a časově náročnou animaci subjektů v území.  

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 1 – Rozdělení alokace OPZ 

Název opatření Alokace Podíl 

B1  Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 2.705.040,- Kč 24% 

B2 Podpora podnikání 0,- Kč (zásobník) 0% 

B3 Prorodinná opatření 2.254.200,- Kč 20% 

B4 Sociální podnikání 3.381.300,- Kč 30% 

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

Celkem 11.271.000,- Kč 100% 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2016 
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OPATŘENÍ B1 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ TRHU PRÁCE V ÚZEMÍ 
 
Specifický cíl SCLLD:  3.3  Zaměstnanost 
Opatření SCLLD:  3.3.1  Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a podpora 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.  

 
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, ať už ve sféře školství či vzdělávání veřejnosti formou rekvalifikací. Celkově má být opatření 
zaměřeno na usnadnění přístupu k zaměstnání osobám z cílových skupin a pomoc zaměstnavatelům 
s vytvářením nových pozic a s efektivnějším obsazováním pozic stávajících.  

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

Návaznost opatření na ostatní opatření SCLLD 

Jelikož problematika zaměstnanosti a trhu práce 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 Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území souvisí  
s více opatřeními z 8 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 

 

 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 5.1 Podpora „měkkých“ aktivit pro vzdělávání dětí, mládeže a dospělé 
- 5.1.1. Celoživotní vzdělávání učitelů a spolupráce s pedagogy – specialisty 
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- 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  

Tabulka 2 – Vazba opatření na SCLLD 

Opatření PR SC SCLLD Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

B1 

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 

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, 2016 

Návaznost na ostatní Opatření programového rámce OPZ 

Opatření programového rámce  OPZ B1 Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 
má přímou návaznost na další opatření Programového rámce OPZ, a sice: 

 B2 – Podpora podnikání 

 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.  
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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 

 

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, priorizaci opatření a pořadí výzev. 

 
F) Popis možných zaměření projektů 

Projekty, na které budou žadatelé v území požadovat finanční podporu skrze alokaci OPZ v SCLLD 
budou zaměřeny na následující témata:  

 Uplatnění osob z cílových skupin u zaměstnavatelů v území, cílená práce s těmito osobami 
vedoucí ke zvyšování jejich kvalifikace a lepší profilaci ve vztahu k požadavkům trhu práce  
a doprovodná opatření. Aktivity celkově povedou k usnadnění vstupu a setrvání těchto osob 
na místním trhu práce a budou zohledňovat specifické požadavky osob z cílových skupin – 
flexibilnost pracovních míst, atp. Aktivity budou v souladu a kooperaci s podporou 
poskytovanou skrze APZ při ÚP.  

 Podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého 
sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce,  
a to i s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost. Současně 
s projektem spolupráce může vzniknout pracovní místo pro uchazeče z cílové skupiny. 

 
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,  

 Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených 
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, 
osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby pečující 
o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného 
sociokulturního prostředí),  
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 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly 
zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené  
a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce). 

Relevantní cílové skupiny budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 
H) Typy příjemců podpory 

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

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

 Nestátní neziskové organizace  

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

 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti  

 Dobrovolné svazky obcí  

 MAS  

 Vzdělávací a poradenské instituce  

 Školy a školská zařízení  

 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost  
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)  

 OSVČ  

 Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním 
ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li 
zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %).  
 

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 zejména školy, kterých je v území celkem 
22 (z toho 19 zřizovaných obcemi), kterým chybí personální kapacity v oblasti asistentských pozic, ale 
také finanční prostředky na jejich zřízení. Alokace opatření umožní pokrytí nákladů nejvíce na 6-8 
zaměstnaných osob. Samotná MAS má zájem realizovat projekty zaměřené na spolupráci aktérů trhu 
práce v území. Absorpční kapacita území MAS v tomto opatření výrazně převyšuje stanovené 
možnosti. 

 
J) Maximální a minimální hranice celkových výdajů  

Limity budou definitivně stanoveny na základě specifických podmínek výzvy OPZ. 

 
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. 
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L) Vliv opatření na naplňování horizontálních témata 

 Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Opatření nemá své cíle zaměřeny na tuto oblast, 
nicméně principy udržitelného rozvoje budou aktivitami tohoto opatření respektovány.  

 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,…) 

 Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je pozitivní. Podaří-li se zrealizovat aktivity zejména z první 
oblasti – podpory zaměstnání, kde mohou být žadateli podpory i školy, pak je nasnadě, že 
navýšení počtu zaměstnanců ve školství usnadní přijímání dětí do mateřských škol či péči o děti 
nad rámec povinné školní docházky, čímž se zejména ženám usnadní návrat na trh práce.  

 
M)  Principy pro určení preferenčních kritérií  

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
B1 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 započteni takoví účastníci, kteří jsou díky projektu 
zaměstnaní. Alokace tohoto opatření umožní zaměstnat 4-8 osob včetně nákladů na zaškolení  
a doprovodná opatření. Předpokládá se účast škol mezi žadateli, přičemž v tomto ohledu je nutno 
respektovat ještě tabulkové hodnoty platů v této sféře, které jsou nižší než povolený limit OPZ. 
V opatření je ale umožněno žádat i subjektům mimo školskou sféru, která nebude tabulkovými 
hodnotami limitována a limitem bude pouze maximální mzdový příspěvek ve výši trojnásobku 
minimální hrubé mzdy. Přesná cílová hodnota indikátoru závisí na poměru školské a soukromé sféry 
mezi žadateli, přičemž vyšší podíl soukromé sníží hodnotu. Nepředpokládáme však vzhledem ke 
mzdám obvyklým v území vždy maximální platy ani v soukromé sféře, proto je zvolena cílová hodnota 
indikátoru 6 osob.  

Indikátor 50105 vyjadřuje zájem MAS podpořit flexibilní formy zaměstnávání a předpokládá se, že 
všichni žadatelé takovouto formu zaměstnávání nabídnou. Nelze však vyloučit žadatele ze soukromé 
sféry, který zaměstná více osob, proto je hodnota tohoto indikátoru nastavena níže než předchozí 
indikátor, a to na hodnotu 4.  
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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 a jedná se o kvalifikovaný 
odhad poměru znevýhodněných osob nad 54 let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se ale 
udržení pracovních úvazků o více než 6 měsíců po ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení 
projektu není povinná. Počet osob pracujících v rámci flexibilních (50130) forem práce by měl být roven 
počtu podpořených 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. 

Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot 
bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023. 

Tabulka 3 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce OPZ B1 Podpora 
zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 

ID  Indikátor  
Měrná 
jednotka  

Fond  
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj 
údajů  

Frekvence 
sledování  

60000 Celkový počet účastníků Osoby ESF 0 6 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

50105 
Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy 
zaměstnávání 

podniky ESF 0 4 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

Tabulka 4 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce OPZ B1 Podpora 
zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 

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 ve věku 
nad 54 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 

 
6 

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 
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OPATŘENÍ B2 PODPORA PODNIKÁNÍ 0,- KČ (ZÁSOBNÍK) 

 
Specifický cíl SCLLD:  3.1  Podpora rozvoje řemesel a podnikání 
Opatření SCLLD:  3.1.1  Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých  

i středních podniků 
Alokace:   0,- 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 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 stagnace a klesání počtu aktivních 
podnikatelských subjektů (viz analytická kapitola 1.3 Hospodářská činnost).  S tímto problémem úzce 
souvisí problematika popsaná v předchozím opatření v celé své šíři. Opatření má za cíl podpořit vznik 
nových podnikatelských subjektů, které mohou stav zaměstnanosti posouvat k lepšímu jak formou 
sebezaměstnávání, tak i tvorbou nových pracovních míst. Jedná se však 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. Proto se jedná  
o opatření navržené až do zásobníku.  

  

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

Návaznost opatření na ostatní opatření SCLLD 

Jelikož problematika podpory podnikání úzce souvisí s tématem zaměstnanosti a může pokrývat velkou 
šíři rozvojových aktivit v území, pak také její provázanost s ostatními opatřeními strategie je poměrně 
široká. V rámci celé Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána Opatření B2 
Podpora podnikání více či méně úzce souvisí se 12 a více opatřeními z 6 specifických cílů a celkem  
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 3.2 Podpora zemědělství 
- 3.2.1 Podpora rozvoje malých farem 
- 3.2.6 Poradenství a vzdělávání pro zemědělské podnikatele 
 

 SC 3.3 Podpora zaměstnanosti  
- 3.3.1. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a podpora 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 inovací3.1.1 Podpora vzniku a rozvoje 

mikropodniků 



 

  10  

SCLLD 2014-2020 

 

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

patologických jevů u dětí a mládeže 
 

 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 5 - Vazba opatření na SCLLD 

Opatření PR SC SCLLD Popis vazeb na opatření mimo programové rámce  

B2 

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

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 

5.3. 
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 B2 Podpora podnikání v území má přímou návaznost na další 
opatření Programového rámce: 

 B1 – Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 

 B3 – Prorodinná opatření 

 B4 – Sociální podnikání 
 

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) 
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- 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, priorizaci opatření a pořadí výzev. 

 
F) Popis možných zaměření projektů  

 Podpora zahájení podnikatelské činnosti - Budou podporovány aktivity před zahájením 
podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání, a to především formou vzdělávání 
a poradenství. Budou podporovány osoby, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly 
oprávnění), nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které bylo již ukončeno. 
Budou zohledněny dopady veřejné podpory. Současně s projektem vzdělávací a poradenské 
podpory podnikatelů může vzniknout pracovní místo pro uchazeče z cílové skupiny. Možná  
je též podpora inovativních řešení v této oblasti.  

 Podpora zaměstnavatelů v oblasti tvorby nových pracovních míst - Podpora tvorby 
pracovních míst pro příslušníky cílových skupin zejména s flexibilními prvky, formou mzdových 
příspěvků a úhrady nákladů rekvalifikace a na doprovodná opatření, která budou mít za cíl lepší 
uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce. Aktivity budou v souladu a kooperaci 
s podporou poskytovanou skrze APZ při ÚP.  

 

G) Podporované cílové skupiny 

 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  
 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, ženy, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby 
pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného 
sociokulturního prostředí)  

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly 
zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené  
a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce)  

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

Relevantní cílové skupiny budou určeny v jednotlivých výzvách. 
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H) Typy příjemců podpory 

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

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

 Dobrovolné svazky obcí  

 Nestátní neziskové organizace 

 MAS  

 Vzdělávací a poradenské instituce  

 Školy a školská zařízení  

 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost  
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)  

 OSVČ  

 
I) Absorpční kapacita MAS 

V území MAS Moravská brána byl identifikován podnikatelský potenciál, který ale bude nutné animací 
ještě dále podpořit. Podpora v tomto opatření je zaměřená jak na instituce, které budou chtít 
poskytovat pomoc začínajícím podnikatelům formou školení 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 tak na podporu samotných začínajících podnikatelů po založení IČ. V této skupině je zatím 
absorpční kapacita nezřetelná a bude 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.  

 

J) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Limity budou definitivně stanoveny na základě specifických podmínek výzvy OPZ 

 
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 témat 

 Udržitelný rozvoj 
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Opatření nemá své cíle zaměřeny na tuto oblast, 
nicméně principy udržitelného rozvoje budou při vyhlášení výzvy a vyhodnocení přihlášených 
projektů preferovány v rámci vyhodnocení preferenčních kritérií.  

 Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní vzhledem k zaměřenosti  
na uplatnění osob z cílových skupin.  

 Rovnost žen a můžu 
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je a priori neutrální. Podpora podnikání bude poskytována 
bez ohledu na pohlaví podpořených osob. Nicméně může zde být pozitivní vliv, budou-li 
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podpořenými osobami v konkrétním projektu osoby z konkrétních cílových skupin (např. ženy 
při návratu z rodičovské dovolené na trh práce). 

 
M) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
B1 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 byl zvolen jeden indikátor výstupu a čtyři indikátory 
výsledku. Opatření je nyní předkládáno jako opatření ze zásobníku z důvodu vysoké potřeby animace 
v území. Podnikatelský potenciál v území je třeba nejprve připravit, následně bude možné do tohoto 
opatření alokovat finance v případě úspěšného čerpání v jiných opatření v prvních letech.  

U nastavení cílové hodnoty indikátoru 60000 budou započteni takoví účastníci, kteří jsou díky projektu 
zaměstnaní (i formou sebezaměstnání) a účastníci, kteří budou v projektech proškoleni nad rámec 
bagatelní podpory v případě zrealizování podnikatelského přípravného kurzu a podnikateli se nakonec 
nestanou. Vzhledem ke známému rozsahu území v porovnání s jinými územími je reálné zorganizovat 
kurz pro 10 osob, z nichž polovina může dosáhnout sebezaměstnání. 

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 tato promítne 
do sledovaných indikátorů. Proto je nelze nyní s přesností stanovit. Jedná se o kvalifikovaný odhad 
poměru osob nad 54 let na zbytku účastníků. Předpokládá se udržení sebezaměstnávání na dobu delší 
než 6 měsíců po ukončení projektu alespoň u poloviny celkového počtu účastníků, tj. u 5 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. 

Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. 31. 12. 2015. Cílových hodnot 
bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023. 

Tabulka 6 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce OPZ B2 Podpora 
podnikání 

ID  Indikátor  
Měrná 
jednotka  

Fond  
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj 
údajů  

Frekvence 
sledování  

60000 Celkový počet účastníků Osoby ESF 
  
0 10 

Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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Tabulka 7 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce OPZ B2 Podpora 
podnikání 

ID  Indikátory  
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 
 

5 Automaticky  Průběžně  

63100* 

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

0 
 

2 Automaticky  Průběžně  

63200* 

Znevýhodnění účastníci ve věku 
nad 54 zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ osoby 

0 
 

 
2 

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 
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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:   2.254.200,- 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 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a podpora spolupráce aktérů trhu práce na 

lokální úrovni 
- 3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací 
 

 SC 5.1 Podpora „měkkých“ aktivit pro vzdělávání dětí, mládeže a dospělé 
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- 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 8 - 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 - Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 

 B2 – Podpora podnikání 

 B4 – Sociální podnikání 

 B5 – Sociální služby a sociální začleňování 

 

 

 

Návaznost na ostatní specifické cíle OPZ 
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 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, priorizaci opatření a pořadí 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 (akreditované rekvalifikace), příprava a realizace dalšího vzdělávání podle 
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

 
G) Podporované cílové skupiny 

 zejména ženy ohrožené na trhu práce  
 rodiče s malými dětmi  
 osoby pečující o jiné závislé osob  
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H) Typy příjemců podpory 

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

 Nestátní neziskové organizace  
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti  
 Vzdělávací a poradenské instituce  
 Školy a školská zařízení  
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost  

s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)  

 OSVČ  

 
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 

Limity budou definitivně stanoveny na základě specifických podmínek výzvy OPZ 

 

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. 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. Opatření nemá své cíle zaměřeny na tuto oblast.  

 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). 

 Rovnost žen a můžu 
Vliv opatření na rovnost žen a mužů je apriori 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.  
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M) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
B1 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. Kvalifikovaný odhad se odvíjí 
od předpokládaného počtu 3 obdobných výzev na podporu poskytovatelů příměstských táborů  
a jednou na zřízení a provoz dětské skupiny o 5 dětech. Možní žadatelé v projektech disponují 
kapacitou příměstských táborů na jeden rok ve výši cca 300 dětí. Jedna výzva o rozsahu 300.000,- Kč 
může pokrýt až 200 dětí v jednom roce, při ceně tábora 1.500,- Kč, v území obvyklé. Z toho ne ke všem 
dětem lze přiřadit vždy jednoho podpořeného rodiče z cílových skupin. V jednom roce a výzvě se tedy 
předpokládá podpoření 140 účastníků, v dalších výzvách pak znovu 140 a 90 osob. K součtu 370 se pro 
účely naplnění hodnoty indikátoru připočítává kapacita 5 dětí z dětské skupiny, přičemž zde se 
předpokládá přijímání dětí rodičů z cílových skupin. Cílová hodnota v součtu je tedy 375. 

U indikátory 50001 je započtena plná roční kapacita podpořených příměstských táborů ve výši 200 dětí, 
toto číslo vynásobeno počtem výzev 3 a k tomu je dále připočtena kapacita 5 dětí v 1 dětské skupině.  

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

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. 

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. 

Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot 
bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023. 

Tabulka 9 – 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 0 375 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

50001 
Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby ESF 0 605 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

50100* 
Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního 
věku 

zařízení ESF 0 1 Automaticky Průběžně 
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*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 

Tabulka 10 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce OPZ B3 
Prorodinná opatření 

ID  Indikátory  
Měrná 
jednotka  

Výchozí 
hodnota  

Cílová 
hodnota  

Zdroj údajů  
Četnost 
podávání 
zpráv  

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  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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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:   3.381.300,- 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 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a podpora 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 11 – 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 - Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 

 B2 – Podpora 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 
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 PRV – C2 Nezemědělská produkce 

 

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, priorizaci opatření a pořadí výzev. 

 
F) Popis možných zaměření projektů  

Vznik a rozvoj sociálních podniků v území, integračních i environmentálních; podpora tvorby a udržení 
pracovních míst, vzdělávání pracovníků soc. podniků směřující ke zvyšování kvalifikace a vyšší 
adaptabilitě na požadavky trhu práce; marketing a provoz sociálních podniků. 

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 nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)  

 Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)  

Relevantní cílové skupiny budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 
H) Typy příjemců podpory 

Žadatelé budou specifikování v konkrétní výzvě, v době přípravy strategie se předpokládá zapojení 
těchto vhodných typů příjemců podpory:   
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 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (je-li jedním ze zřizovatelů obec, její celkový 
vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl 
každé z těchto obcí musí být menší než 50 %)  

 Dobrovolné svazky obcí  
 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  
 Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO) 

Relevantní oprávnění žadatelé budou určeni v jednotlivých výzvách. 

 

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 

Limity budou definitivně stanoveny na základě specifických podmínek výzvy OPZ 

 

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. 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 pozitivní. Obecně principy vzniku sociálního podniku tuto 
oblast podporují, dále může být udržitelný rozvoj podpořen zejména v situaci, vyskytne-li se 
žadatel z oblasti environmentálního podnikání. 

 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,…). 

 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.  
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M) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
B1 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 a vznik nového (10213) v dalších letech v důsledku 
animace. U obou byly s ohledem na platové průměry v okolí odhadnuty náklady na jednoho 
zaměstnance na jeden rok ve výši 300.000,- Kč (18400,- Kč HM, tj. 23.000,- Kč SHM) včetně nákladů na 
doplnění kvalifikace a doprovodné aktivity. V alokaci je rezerva pro vyšší mzdu vedoucího pracovníka, 
jenž také spadá do předpokládaného počtu účastníků. Ve dvou výzvách tedy budou podpořeny  
2 podniky a celkem 8 osob, které v sociálních podnicích získají zaměstnání.  

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

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. 

Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot 
bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023. 

Tabulka 12 – 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 8 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

10213 
Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Organizace ESF 0 1 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

10212 
Počet podpořených již 
existujících sociálních 
podniků 

Místa ESF 0 1 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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Tabulka 13 – 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 

Organizac
e 

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 
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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 
v malých obcích i seniory, neboť tito v daných lokalitách mají jen velmi malou možnost zapojovat se do 
běžného života v obci. Závažným faktorem zvyšujícím důležitost tohoto opatření je stárnutí populace, 
rychlejší navíc ve venkovských oblastech. 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 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a podpora 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 
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- 4.2.5 Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociální služeb 
 

 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 14 – 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 spolupráce aktérů trhu práce v území 

 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:  



 

  29  

SCLLD 2014-2020 

- SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
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, priorizaci opatření a pořadí 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 a kontaktní centra  

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

- Aktivity sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

- 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.)  

 Komunitní centra jako prostředek sociálního začleňování – blíže viz absorpční kapacita 

 
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  
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  
 Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky  

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  
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 Místní samospráva  
 Sociální pracovníci 
 Pracovníci v sociálních a zdravotních službách 
 Neformální pečovatelé  

Relevantní oprávnění žadatelé budou určeni v jednotlivých výzvách. 

 

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 

Limity budou definitivně stanoveny na základě specifických podmínek výzvy OPZ 

 
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. Opatření nemá své cíle zaměřeny na tuto oblast, 
nicméně principy udržitelného rozvoje budou aktivitami tohoto opatření respektovány.  

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

 Rovnost žen a mužů 
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální, opatření nemá své cíle zaměřeny s ohledem 
na pohlaví podpořených osob.  

 

M) Principy pro určení preferenčních kriterií 

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
B1 bylo zvoleno 5 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 
 Vliv na horizontální témata 
 Integrované aktivity 
 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 
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 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 byl zvolen jeden indikátor výstupu a jeden indikátor 
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. Klienti se u těchto služeb obměňují a ihned 
doplňují do plné kapacity. Během roku může dojít až k obměně všech klientů. Hodnota indikátoru 
67010 je tedy odhadnuta na 50 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. 

Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot 
bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023. 

Tabulka 15 – 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  

67001 
Kapacita podpořených 
služeb 

místa ESF 0 24 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

Tabulka 16 – 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 50 
Žadatel 
/příjemce  

Průběžně  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 


