
 

 
Zápis s pracovní skupiny k rozdělení alokace OPZ 
 
Přítomni: dle prezenčních listin 
  
Jednání o rozdělení alokace OPZ skrze CLLD proběhlo v MAS Moravská brána v několika krocích.  
 Prvním krokem byl předběžný sběr záměrů z dané oblasti v průběhu léta a podzimu 2015 
 Dále proběhlo setkání pracovní skupiny dne 24.11.2015, kde byly shrnuty dotazy k předběžným 

záměrům a dohodnut postup zjištění odpovědí. 
 Následovala série jednotlivých konzultací projektových záměrů směřující ke zjištění, zda tyto 

budou či nebudou podporovatelné skrze OPZ v CLLD a konzultace dotazů z území na u řídícího 
orgánu OPZ, tj. u příslušného oddělení MPSV zodpovědného za implementaci OPZ v oblasti CLLD. 

 Poslední jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 1.12., kdy došlo k dohodě na rovnoměrném 
rozdělení alokace mezi navržená čtyři opatření programového rámce, tj. každému opatření je 
nyní určeno 25% z celkové předpokládané výše alokace. Páté opatření zaměřené na podporu 
podnikání zůstává v zásobníku na další období, a to zejména k jiným možnostem podpory 
(podpora pracovních míst lze z jiného opatření, podpora začínajících podnikatelů z PRV, možné 
systémové projekty či projekty do individuální výzvy z prioritní osy 3 OPZ zaměřené na inovace, 
která není skrze CLLD přímo podporována). 

  
 Níže přehled opatření a alokací v procentuelním vyjádření.  

Název opatření Alokace Podíl 

B1 Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 2.167.500,- Kč 25% 

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

B3 Prorodinná opatření 2.167.500,- Kč 25% 

B4 Sociální podnikání 2.167.500,- Kč 25% 

B5 Sociální služby a sociální začleňování  2.167.500,- Kč 25% 

Celkem 8.670.000,- Kč 100% 

  
Míra předpokládaných výdajů v prvních dvou letech implementace bude pro účely programového 
rámce naplánována nižší, než bude reálné čerpání, a to z důvodu vytvoření rezervy pro hodnocení 
úspěšnosti čerpání. Zároveň však rozdělení alokace pro první výzvy v letech 2016 a 2017 splňuje 
doporučení řídícího orgánu na čerpání alespoň 50% celkové alokace určené pro dané území. Reálná 
výše finančních prostředků v konkrétních výzvách v následujícím období může a bude vyšší, než je pro 
první výzvy v alokaci naplánováno, samozřejmě celkově nesmí přesáhnout 100% alokace.  
  

Název opatření Alokace Podíl Čerpání v prvních 
dvou letech reálné 

Návrh čerpání pro 
finanční plán 

1.1 Podpora zaměstnanosti a 
spolupráce aktérů trhu práce 
v území 

2.167.500,- 
Kč 

25% 1.600.000,- Kč 1.085.000,- Kč 

1.2 Podpora podnikání 0,- Kč 
(zásobník) 

0% 0,- Kč 0,-Kč 

1.3 Prorodinná opatření 2.167.500,- 
Kč 

25% 1.533.500,- Kč 1.085.000,- Kč 



 

2.1 Sociální podnikání 2.167.500,- 
Kč 

25% 1.500.000,- Kč 1.085.000,- Kč 

2.2 Sociální služby a sociální 
začleňování 

2.167.500,- 
Kč 

25% 1.200.000,- Kč 1.085.000,- Kč 

Celkem 8.670.000,- 
Kč 

100% 5.833.500,- Kč 4.340.000,- Kč 

  
Rozdělení financí v jednotlivých opatřeních na příslušné výzvy zůstává tedy otevřené, pořadí je však 
předběžně určeno: První výzvy je nutno vyhlásit zejména pro oblasti Sociální podnikání, Prorodinná 
opatření a Sociální služby a to co nejdříve, v ideálním případě v jedné kombinované výzvě (bude 
položen dotaz, zda je toto možné). V závěsu za nimi pak bude vyhlášena výzva na podporu oblasti 
Zaměstnanosti.  
  
Zároveň bylo účastníkům pracovní skupiny přislíbeno průběžné informování i odpovědích na jejich 
dotazy tak, jak budou postupně přicházet.  
Všem zúčastněným děkuji za účast na pracovní skupině.  
VH 
  


