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4.4.1 Akční plán 

4.4.3 Programový rámec Operačního programu zaměstnanost 

 

 

1) Specifický cíl SCLLD 

II.1 Poskytovat dostupné a kvalitní sociální služby (ambulantní, terénní i pobytové) pro 

všechny dotčené skupiny obyvatel 

III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na 

trh práce 

1.1)  Opatření SCLLD 

II.1.1 Rozvoj sociálních služeb 

II.1.2 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením 

III.2.1 Zaměstnanost osob ohrožených sociálním vyloučením 

 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  

Opatření řeší problém sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního 

vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou. 

 

B) Popis cíle opatření  

Cílem opatření je zajistit dostatečnou kapacitu, návaznost a komplexnost služeb v oblasti 

sociálního začleňování včetně preventivních opatření.  

 

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

programy  

 Vazba na další opatření CLLD: 

II.1.1 Rozvoj sociálních služeb – rámec podporuje rozvoj a stabilizaci sítě sociálních služeb 
a jejich činností v rámci území MAS 
III.2.1 Zaměstnanost osob ohrožených sociálním vyloučením – rámec vede přímo 
k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením a skrze aktivity jim napomáhá k návratu 
na trh práce a umožňuje jim lepší uplatnění  
II.1.2 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením – aktivity opatření jsou přímo 

zacíleny na danou skupinu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a vedou k jejich 

lepšímu zapojení do společnosti  

 

Vazba na další OP: 

IROP specifický cíl 4.1 -  Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech aktivizace místního potencionálu 

Opatření OPZ1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 
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 - Vazba na tento OP program je skrze oblasti „Infrastruktura pro sociální služby“ 

a „Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování 

a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“. Tyto zmíněné aktivity v rámci IROP směřují na vznik 

či rozvoj infrastruktury a tím doplňují aktivity tohoto programového rámce OPZ, který je 

zaměřen na poskytování vyjmenovaných aktivit, jejž mohou navázat na vzniklou 

infrastrukturu a využívat ji k daným službám.  

PRV – neutrální vazba 

D) Priorizace navrhovaných opatření  

a) opatření financovaná z alokované částky: 3,05 mil Kč 

 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Časový harmonogram: 1/2017 – 12/2021, Celková alokovaná částka: 3 050 000 Kč (CZV) 

Celkový přehled rozložení alokované částky:  

Pozn.: V souvislosti s velikostí území MAS možnostmi absorbování dané výzvy v jeden okamžik, 

je i přes nižší alokaci plánováno vyhlásit 2 výzvy.  

Rok 
Procento rezervované 
alokace na výzvu MAS 
v daném roce 

2016 – 

2017 50 % 

2018 – 

2019 – 

2020 50 % 

2021 – 

2022 – 

2023 – 

Celkem 100 % 

Časový harmonogram reflektuje plán vyhlášení první výzvy na rok 2017. Podpis dohod 

žadatelů bude probíhat cca 3-6 měsíců od vyhlášení výzvy. Délka realizace projektů je možná 

až do 36 měsíců (předpoklad je pro 3 leté projekty u výzvy v roce 2020 obdobně). Finanční 

plán poté odráží čerpání tříletých projektů v následujících letech. Nejzazší datum pro ukončení 

fyzické realizace projektů 30. 6. 2023 (a to s ohledem na 3leté projekty) a nejzazší termín pro 

výzvy MAS 30. 11. 2021, je tedy harmonogramem reflektováno. Tento časový harmonogram 

tedy reflektuje objem alokace na rok vypsání výzvy, naopak Finanční plán odpovídá 

předpokládanému proplacení projektů a jejich rozpad na dobu čerpání. 
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Výzva byla vyhlášena pouze jedna, a to v roce 2017 v celé své alokaci opatření a ta byla 

vyčerpána.  

 

F) Popis možných zaměření projektů  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet aktivit do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 a zajistí 
definování výčtu podporovaných aktivit i ve výzvě, a to vždy v souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění 
a v souladu s cíli opatření. V rámci samotné výzvy vyhlášené MAS Lanškrounsko může dojít 
k zúžení výčtu podporovaných aktivit v souladu se Strategií CLLD. 
 

Skupina aktivit 1.1 (dle výzvy pro MAS č. 47) 

• Odborné sociální poradenství  

• Terénní programy  

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

• Raná péče  

• Kontaktní centra  

• Krizová pomoc  

• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

• Sociální rehabilitace  

• Sociálně terapeutické dílny 

• Služby následné péče  

• Podpora samostatného bydlení  

• Osobní asistence  

• Odlehčovací služby  

 

Skupina aktivit 1.2  (dle výzvy pro MAS č. 47) 

•  Programy prevence a řešení problémů především v SVL  

• Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 

při vstupu do samostatného života 

• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním 

• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené 

závislostmi 

• Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro 

osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty 
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• Motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo k prevenci 

sociálního vyloučení 

• Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

• Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, sdílené péče 

a domácí paliativní péče 

• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability 

• Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/ dostupného/ podporovaného/ 

prostupného bydlení 

• Aktivity podporují mimosoudní způsob řešení konfliktů 

• Aktivity přispívající k boji s diskriminací 

• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální 

práce na svém území 

• Aktivity místních samospráv při pokrytí území MAS sociálními službami dalšími 

navazujícími službami a programy podporující sociální začleňovaní (jen doplňkově 

k výše uvedeným programům a činnostem) 

• Vzdělávání pracovníků organizací vykonávající přímou práci s klientem (jen 

doplňkově k výše uvedeným programům a činnostem) 

 

G) Podporované cílové skupiny  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 
pro MAS a zajistí definování výčtu podporovaných cílových skupin i ve výzvě a to vždy v souladu 
s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, 
aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření. V rámci samotné výzvy vyhlášené MAS 
Lanškrounsko může dojít k zúžení výčtu podporovaných cílových skupin v souladu se Strategií 
CLLD. 
 

• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

• Osoby se zdravotním postižením (včetně duševního onemocnění) 

• Osoby s kombinovanými diagnózami 

• Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

• Imigranti a azylanti  

• Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  

• Oběti trestné činnosti  

• Osoby pečující o malé děti  

• Osoby pečující o jiné závislé osoby  

• Rodiče samoživitelé  

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  

• Osoby ohrožené předlužeností  
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• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  

• Osoby v nebo po výkonu trestu  

• Osoby opouštějící institucionální zařízení 

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  

• Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky  

• Pracovníci v sociálních službách  

• Sociální pracovníci 

• Neformální pečovatelé  

 

H) Typy příjemců podpory  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047. 

Pro aktivity 1.1 relevantní pouze (dle výzvy č. 47):  

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

 
Pro aktivity 1.2 (není omezení z výčtu žadatelů, dle výzvy č. 47):  

• Místní akční skupina 

• Obce 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované obcemi 

• Organizace zřizované kraji 

• Příspěvkové organizace 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace 

• OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Sociální partneři 

• Školy a školská zařízení. 
 
I) Absorpční kapacita MAS  

Na území MAS Lanškrounsko působí celkem 10 poskytovatelů registrovaných sociálních 

služeb. Některá mají sídlo přímo v území, některá jinde v rámci okresu Ústí nad Orlicí. Dále zde 

aktivně působí 2 mateřská centra. Dalšími možnými žadateli jsou 2 speciální základní školy 

působící v Lanškrouně a římskokatolická církev. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Udržitelný rozvoj – neutrální  

Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní  
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- Programový rámec vede k podpoře sociálního začleňování osobám hrozícím 

sociální vyloučení. Tato pomoc bude poskytována skrze kvalitní sociální služby či 

začleňováním znevýhodněných osob na trh práce. Má tedy za cíl jim pomoci se 

začlenit znevýhodněným osobám zpět do společnosti, díky tomu vede programový 

rámec ke zvýšení rovných příležitostí a nediskriminaci osob takto postižených 

nevýhodnou životní situací.  

Rovnost žen a mužů – neutrální 

 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě MAS, např. se mohou týkat: 

Princip podpory zaměstnanosti 

Princip rozšíření spektra poskytovaných služeb v území 

Princip spektra cílových skupin 

Princip spektra poskytovaných sociálních služeb 

 

 

 

2) Specifický cíl SCLLD 

III.1 Podpořit stávající malé a střední podniky a umožnit vznik nových za účelem 

diversifikace drobného a středního podnikání v regionu  

III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění 

na trh práce 

2.1) Opatření SCLLD 

III.1.1 Investice do založení a rozvoje malých a středních podniků 

III.2.1 Zaměstnanost osob ohrožených sociálním vyloučením 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  

 

Opatření přímo naplňuje cíle aktivity Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání. 

 

B) Popis cíle opatření  

 

Cílem opatření je podpořit založení podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, 

které v současné době v území chybí. 

 

Opatření OPZ2 Sociální podnikání 
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C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 

programy 

Vazba na další opatření: 

III.1.2 Podpora drobných a středních podniků – programový rámec má za cíl vznik nových 
drobných podnikatelských aktivit, a to konkrétně integrovaný sociální podnik či 
environmentální sociální podnik 

II.1.2  Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením – vzniklé ISP a ESP mohou umožnit 

zaměstnání cílovým ohroženým skupinám obyvatel a předejít tak sociálnímu vyloučení skrze 

nabízenou podporu skupin obyvatel takto ohrožených  

 

Vazba na další operační programy: 

IROP Specifický cíl  4.1 -  Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech aktivizace místního potencionálu  

- Vazba na tento OP program je skrze oblast „Výstavba, rekonstrukce a vybavení 

sociálních podniků“. Tato zmíněná aktivita v rámci IROP směřuje na vznik a rozvoj 

infrastruktury a pořízení vybavení sociálních podniků. Tedy doplňuje aktivity tohoto 

programového rámce OPZ, který je zaměřen na poskytování vyjmenovaných 

aktivit, jejž mohou navázat na vzniklou infrastrukturu a pořízené vybavení a 

využívat ji k daným aktivitám.  

PRV – neutrální vazba 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření  

a) opatření financovaná z alokované částky: 1,05 mil Kč 

 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Časový harmonogram: 1/2017 – 12/2021, Celková alokovaná částka: 1 050 000 Kč (CZV) 

Celkový přehled rozložení alokované částky: 

III.1.1 Diversifikace drobného a středního podnikání – vznikem nových podnikatelských aktivit 
v regionu dojde k diversifikaci podnikání, kde právě typ a velikost těchto podniků chybí a je 
potřebný  
III.2.2 Prorodinná opatření – díky vzniku nových aktivit podporující znevýhodněné dané osoby 
skrze jejich začlenění do aktivit rámce, lze předpokládat zlepšení jejich životní situace, které 
se promítnou v lepší rodinné situaci 
II.1.1 Rozvoj sociálních služeb – nově vzniklý integrační sociální podnik/ environmentální 
sociální podnik umožní díky vzniku svojí nabídkou rozvoj sociálních služeb v regionu  
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Rok 
Procento rezervované 
alokace na výzvu MAS 
v daném roce 

2016 – 

2017 100 % 

2018 – 

2019 – 

2020 – 

2021 – 

2022 – 

2023 – 

Celkem 100 %  

První výzva je možná dle procedurálních kroků a zjištěné absorpční kapacitě regionu nejdříve 
v roce 2017. Podpis dohod žadatelů bude probíhat cca 3-6 měsíců od vyhlášení výzvy. 
Předpoklad vyhlášení první výzvy je na rok 2017, při nevyčerpání případná další. Délka projektu 
je možná max. 2 roky (předpoklad pro 2leté projekty). Časový harmonogram tedy počítá 
s první výzvou v roce 2017 (případnou druhá v následujících letech). Finanční plán poté odráží 
čerpání dvouletého projektů v následujících letech. Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace projektu 30. 6. 2023 a nejzazší termín pro vyhlášení výzvy MAS 30. 11. 2021, je tedy 
časovým harmonogramem dodrženo. Tento časový harmonogram tedy reflektuje objem 
alokace na rok vypsání výzvy, naopak Finanční plán odpovídá předpokládanému proplacení 
projektu, v tomto případě 2letých projektů) a jejich rozpad na dobu čerpání. 
 

F) Popis možných zaměření projektů  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet aktivit do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 a zajistí 
definování výčtu podporovaných aktivit i ve výzvě, a to vždy v souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění 
a v souladu s cíli opatření. 
 

Vznik nových podnikatelských aktivit v následujících oblastech: 

 - integrační sociální podnik 

 - environmentální sociální podnik 

G) Podporované cílové skupiny MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do 
souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 pro MAS a zajistí definování výčtu podporovaných cílových 
skupin i ve výzvě a to vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve 
znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření. V rámci 
samotné výzvy vyhlášené MAS Lanškrounsko může dojít k zúžení výčtu podporovaných 
cílových skupin v souladu se Strategií CLLD. 
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1) Pro Integrační sociální podnik 

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace 
projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)  

• Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu 
realizace projektu při kontrole na místě: a) posudkem nebo potvrzením orgánu 
sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. Stupni, b) 
potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby 
zdravotně znevýhodněné) 

• Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity:  
- osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění 
výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
doklad o výkonu trestu odnětí svobody),  
- osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou zároveň 
uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR (způsob doložení v průběhu 
realizace projektu při kontrole na místě: doklad o výkonu trestu odnětí svobody)  

• Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity to jsou osoby 
opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od 
opuštění zařízení (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné 
organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách)  

• Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání 
evidovanými na Úřadu práce ČR (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: potvrzení o přidělení azylu, potvrzení o vedení v evidenci Úřadu 
práce ČR)  
 
 

2) Pro Enviromentální sociální podnik 

• 1. Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců (způsob doložení v průběhu realizace 
projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)  

• 2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení 
v průběhu realizace projektu při kontrole na místě:  

a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se 
osobu invalidní v I. až III. stupni  

b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby 
zdravotně znevýhodněné)  

• Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity:  
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- osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění 
výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
doklad o výkonu trestu odnětí svobody)  

- osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou zároveň 
uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR (způsob doložení v průběhu 
realizace projektu při kontrole na místě: doklad o výkonu trestu odnětí svobody)  

• Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity to jsou osoby 
opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od 
opuštění zařízení (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné 
organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. sociálních 
službách)  

• Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání 
evidovanými na Úřadu práce ČR (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: potvrzení o přidělení azylu, potvrzení o vedení v evidenci Úřadu 
práce ČR)  

• Neaktivní osoby (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: 
např. potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení)  

• Osoby pečující o malé děti (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole 
na místě: rodný list dítěte, dohoda o výkonu pěstounské péče)  

• Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let (způsob 
doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení 
v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení)  

• Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě 
(způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení 
o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající organizace, čestné 
prohlášení)  

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (způsob 
doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení nebo rozhodnutí 
orgánu sociálního zabezpečení, potvrzení Úřadu práce ČR)  

• Osoby pečující o jiné závislé osoby (způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: potvrzení prokazující péči o osobu blízkou od obce s rozšířenou 
působnosti podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)  

 

 

H) Typy příjemců podpory  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047. 

• Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

(Obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení, Družstva: družstvo, evropská družstevní společnost)  
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• OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění  

• Nestátní neziskové organizace 

I) Absorpční kapacita MAS  

V území se nachází 2 speciální základní školy, které mají zájem na rozvoji sociálního podnikání 

jako návazné činnosti pro své žáky po skončení školní docházky. Při průzkumu absorpční 

kapacity bylo vytipováno několik podniků, které již vykazují některé znaky sociálního podniku. 

V průběhu sběru projektových záměrů byl také identifikován jeden záměr na založení úplně 

nového sociálního podniku. 

 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Udržitelný rozvoj - neutrální  

Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní  

- Opatření je zaměřeno na diverzifikaci malého a středního sociálního podnikání ve 

venkovské oblasti MAS a tím umožnit rovný přístupu k zaměstnání pro skupiny 

osob ohrožených sociálním vyloučením. Díky aktivitám vedoucí ke vzniku či rozvoji 

ISP a ESP se zvýši příležitosti zaměstnání skupin cílových osob a skrze jejich zapojení 

do společnosti dojde k vyloučení jejich případné diskriminace, díky jejich 

předcházející pozici/statusu.  

Rovnost žen a mužů – neutrální 

 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě MAS, např. se mohou týkat:  

Princip spektra cílových skupin 

 

 

 

3) Specifický cíl SCLLD  

III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění 

na trh práce 

3.1) Opatření SCLLD 

III.2.2 Prorodinná opatření 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  

 

Opatření OPZ 3 Prorodinná opatření 
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Opatření naplňuje specifický cíl 2.3.1 umožněním rodičům malých dětí, především matkám 

zapojit se na trh práce. Tím zmírňuje riziko sociálního vyloučení této skupiny osob. 

 

B) Popis cíle opatření  

 

Cílem opatření je umožnit rodičům (především matkám) malých dětí zapojit se na trh práce 

a zlepšit tak ekonomickou i sociální situaci rodin.  

 

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

programy  

 

Vazba na další opatření SCLLD: 

II.1.2 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením – programový rámec podporuje lepší 
uplatnitelnost/návrat na trh práce rodičům pečujícím o své děti, díky vzniku dětských skupin, 
doprovodů a dalším aktivitám viz bod F) programového opatření 
II.3.1 Rozvoj v oblasti formálního vzdělávání – díky některým vzniklým aktivitám může 
docházet, jak k rozvoji formálního vzdělávání u podpořených osob (rodičů) tak i k rozvoji 
vzdělávání zúčastněných dětí/žáků 
II.3.2 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání – je umožněn vznik aktivit vedoucí 
k možnému rozvoji a lepšímu přístupu jak zájmového, tak neformálního vzdělávání dětí  
III.2.2 Prorodinná opatření – aktivity tohoto opatření vedou k vytvoření zařízení pro děti, 
doprovody do zájmových kroužků, příměstské tábory a další, kde mohou děti trávit volný čas 
a umožnit tak například rychlejší návrat rodičů na pracovní trh, jejich možné vzdělávání a další 
aktivity, které ve výsledku podporují chod rodiny a jejich členů 
 
Vazba na další operační programy: 

Není přímá vazba na další operační programy 

IROP – neutrální vazba 

PRV – neutrální vazba 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření  

a) opatření financovaná z alokované částky: 6,3 mil Kč 

 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Časový harmonogram: 1/2017 – 12/2021, Celková alokovaná částka: 6 300 000 Kč (CZV) 

Celkový přehled rozložení alokované částky: 
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Pozn.: V souvislosti s velikostí území MAS možnostmi absorbování dané výzvy v daný okamžik, 

je i přes výši alokace plánováno vyhlásit 3 výzvy.  

Rok 
Procento rezervované 
alokace na výzvu MAS 
v daném roce 

2016 – 

2017 40 % 

2018 – 

2019 40 % 

2020 20 % 

2021 – 

2022 – 

2023 – 

Celkem 100 % 

Časový harmonogram reflektuje plán vyhlášení první výzvy na rok 2017. Podpis dohod 

žadatelů bude probíhat cca 3-6 měsíců od vyhlášení výzvy. Délka realizace projektů je možná 

max. do 36 měsíců (předpoklad pro podporu u většiny výzev je 3leté projekty). Časový 

harmonogram tedy počítá s první výzvou v roce 2017, druhou na rok 2019 a třetí v roce 2020). 

Finanční plán poté odráží čerpání dvouletého projektů v následujících letech. Nejzazší datum 

pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2023 (a to i pro 3leté projekty) a nejzazší datum 

pro vypsání výzvy MAS 30. 11. 2021 je dle časového harmonogramu respektováno. Tento 

časový harmonogram tedy reflektuje objem alokace na rok vypsání výzvy, naopak Finanční 

plán odpovídá předpokládanému proplacení projektu, v tomto případě 3letých projektů a 

jejich rozpad na dobu čerpání. 

Výzva v tomto opatření byla vyhlášena v roce 2017 ve 100% výši alokaci opatření, následně 

došlo k opakování vyhlášení ve zbývající alokaci v roce 2018 a 2019.  

 

F) Popis možných zaměření projektů  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet aktivit do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 a zajistí 
definování výčtu podporovaných aktivit i ve výzvě, a to vždy v souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění 
a v souladu s cíli opatření. V rámci samotné výzvy vyhlášené MAS Lanškrounsko může dojít 
k zúžení výčtu podporovaných aktivit v souladu se Strategií CLLD. 
 

• Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 

odpolední pobyt, označení 5.1) 
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• Doprovody na kroužky a zájmové aktivity (označení 5.2, nelze samostatně, navázáno 

na 5.1 a 5.5) 

• Příměstské tábory (označení 5.3, nelze souběžně s 5.2) 

• Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského dětského 

tábora (označení 5.4) 

• Dětské skupiny – dětská skupina pro veřejnost a podniková dětská skupiny (označení 

5.5) 

• Vzdělávání pečujících osob (označení 5.6) 

 

G) Podporované cílové skupiny  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 
pro MAS a zajistí definování výčtu podporovaných cílových skupin i ve výzvě, a to vždy 
v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných 
dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření.  
 

• Osoby pečující o malé děti  

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

• Osoby pečující o jiné závislé osoby 

 

H) Typy příjemců podpory  

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047. 

• Místní akční skupina 

• Obce (dle zákona č. 128/2000 Sb.) 

• Dobrovolné svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb.) 

• Organizace zřizované obcemi 

• Organizace zřizované kraji 

• Příspěvkové organizace (dle zákona č. 250/2000 Sb.) 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
(Obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení, Družstva: družstvo, evropská družstevní společnost) 

• OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb. důchodovém 
pojištění 

• Poradenské a vzdělávací instituce 

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

• Profesní a podnikatelská sdružení 
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• Sociální partneři 

• Školy a školská zařízení 
 
I) Absorpční kapacita MAS  

Na území MAS Lanškrounsko aktivně působí 2 mateřská centra, která mají hned několik 

projektových záměrů v oblasti prorodinných opatření. Dále se zde nachází několik velkých 

podniků (přes 100 zaměstnanců), které by byly vhodnými subjekty pro založení dětských 

skupin. Základní školy projevily zájem o úpravu provozní doby školních družin. Při sběru 

projektových záměrů byl dále zjištěn zájem o pořádání příměstských táborů ze strany spolků. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Udržitelný rozvoj - neutrální  

Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní  

- Cílem tohoto opatření jsou prorodinná opatření, která mají vést ke zlepšení sociální 

a ekonomické situaci rodičů dětí a zlepšit tak jejich návrat do zaměstnání. Tedy 

opatření posiluje rovné příležitosti těchto osob začlenit se zpět na trh práce. 

Opatření směřuje na všechny rodiče malých dětí (tedy i obou rodičů) a jsou tak 

v principu nediskriminační.  

Rovnost žen a mužů – pozitivní 

- Programové opatření je zaměřeno na pomoc návratu osob pečujících o malé děti 

či osob navracejících se z mateřské či rodičovské dovolené. Cílem je tady pomáhat 

těmto osobám, ať již jsou tyto osoby navracející se či pečující muži anebo ženy. 

Dochází tedy přímo k podpoře rovnosti mužů a žen (tedy rodičů) skrze nabízenou 

pomoc.  

 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě MAS, např. se mohou týkat: 

Princip věkové kategorie 

Princip potřebnosti v území 

Princip rozšíření spektra aktivit v území 

 
 

 

 

 

  

4) Specifický cíl SCLLD 

Opatření OPZ4 Komunitní sociální práce a komunitní centra 
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II.1 Poskytovat dostupné a kvalitní sociální služby (ambulantní, terénní i pobytové) pro 

všechny dotčené skupiny obyvatel  

IV.1 Podpora činnosti neziskových organizací  

 

4.1) Opatření SCLLD  

II.1.2 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením  

IV.1.3 Rozvoj dobrovolnictví 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ  

Opatření řeší problém nedostatečné pokrytí regionu komunitní sociální prací/ 
komunitními centry jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního 
vyloučení pro cílovou skupinu zejména osob sociálně vyloučených a osoby sociálním 
vyloučením ohrožených.  

 
B) Popis cíle opatření  

Cílem opatření je zajistit fungování komunitního centra či aktivit komunitní sociální práce 

a jejich návazných služeb včetně preventivních opatření. Je reflektována potřeba 

komunitního centra a komunitní sociální práce v regionu, která je propojena i v návaznosti 

na opatření v rámci IROP. Cílem je tedy zajistit úspěšné fungování komunitní činnosti, 

vyhledávání cílových skupin osob a skrze jeho základní principy podpořit místní komunitu 

lidí, která se do fungování zapojí a tím zlepšit životní situaci cílových skupin lidí. Tedy 

podpořit aktivizaci členů, jejich participaci na rozhodování, následné zplnomocnění členů 

a další to vše v rámci kolektivní práce v komunitním centru. 

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

programy  

Vazba na další opatření SCLLD: 

II.1.2 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením – Aktivity podporované 

v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo 

prevenci sociálního vyloučení osob. I druhá relevantní aktivita, a to komunitní centra = 

centra začleněná do běžné komunity mají za cílovou skupinou komunitu a její členové 

(tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové 

komunity). 

IV.1.3 Rozvoj dobrovolnictví – V rámci podporovaných aktivit se nacházejí i aktivity 

podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti, tedy vedou přímo 

k podpoře zvoleného cíle.   

II.3.2 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání – Aktivity komunitního centra 

mají možnost realizovat i činnosti na podporu rozvoje výchovně vzdělávacích aktivit, 
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kulturních/multikulturních aktivit či aktivit pro neformální skupiny obyvatel/ 

občanských iniciativ.  

II.1.1 Rozvoj sociálních služeb – Aktivity realizované v komunitním centru mohou 

navazovat na poskytování základních činností registrovaných sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy mohou rozvíjet poskytované služby 

a tím rozšířit tuto činnost v regionu. 

 

Vazba na další operační programy: 

IROP Specifický cíl 4.1 -  Posílení komunitně vedeného místníého rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech aktivizace místního potencionálu. 

- nutné dopsat vazbu na 4.1, vazbu na konkrétní aktivity a způsob provázanosti 

- Vazba na tento OP program je skrze oblast „Výstavba, rekonstrukce a vybavení 

komunitních center“. Tato zmíněná aktivita v rámci IROP směřuje na vznik a rozvoj 

infrastruktury a pořízení vybavení komunitních center. Tedy doplňuje aktivity 

tohoto programového rámce OPZ, který je zaměřen na poskytování 

vyjmenovaných aktivit, jejž mohou navázat na vzniklou infrastrukturu a pořízené 

vybavení a využívat ji k daným aktivitám.  

PRV – neutrální vazba 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky: 1,2 2,25 mil Kč 

 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Časový harmonogram: 1/2017 – 12/2021, Celková alokovaná částka: 1 200  000 2 250 000 Kč 

(CZV) 

Celkový přehled rozložení alokované částky: 

Rok 
Procento rezervované 
alokace na výzvu MAS 
v daném roce 

2016 – 

2017 – 

2018 100 % 

2019 – 

2020 – 
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2021 – 

2022 – 

2023 – 

Celkem 100 %  

První výzva je možná dle procedurálních kroků a zjištěné absorpční kapacitě regionu nejdříve 

v roce 2018. Z důvodu potřeby předchozích předpokládaných investic v rámci dotačních titulů 

na vznik zázemí pro činnost komunitního centra (např. z výzvy MAS v rámci IROP, a to opatření 

IROP 3). Podpis dohod žadatelů bude probíhat cca 3-6 měsíců od vyhlášení výzvy. Délka 

realizace projektu je možná až 36 měsíců (předpoklad, jak u výzvy je pro 3leté projekty). 

Časový harmonogram tedy počítá jednou výzvou v roce 2018 (při nevyčerpání další 

v nadcházejících letech). Finanční plán poté odráží čerpání dvouletého projektů v následujících 

letech Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2023 i nejzazší termín 

vyhlášení výzvy MAS 30. 11. 2021 tedy plán časového harmonogramu dodržuje. Tento časový 

harmonogram tedy reflektuje objem alokace na rok vypsání výzvy, naopak Finanční plán 

odpovídá předpokládanému proplacení projektu, v tomto případě 3letého projektu) a jejich 

rozpad na dobu čerpání. 

Vzhledem k navýšení alokace opatření je počítáno s třetí výzvou na rok 2020. Z důvodu 

současného nečerpání v rámci výzev (2018, 2019) bude výzva ve 100 % výši alokace, tj. nově 

2 250 000 Kč CZV. 

F) Popis možných zaměření projektů 

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet aktivit do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 a zajistí 
definování výčtu podporovaných aktivit i ve výzvě, a to vždy v souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění 
a v souladu s cíli opatření. V rámci samotné výzvy vyhlášené MAS Lanškrounsko může dojít 
k zúžení výčtu podporovaných aktivit v souladu se Strategií CLLD.  
 

Vznik nových aktivit v následujících oblastech: 

 A) komunitní sociální práce:  

Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené 

komunitě 

 

 B) komunitní centrum: 

 Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita 

a její členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další 

členové komunity). 

Dále mohou realizovat doplňkově také: 

 - Kulturní/multikulturní aktivity  
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 - Výchovně/vzdělávací aktivity  

 - Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ 

 - Environmentální aktivity a podpora jejich využití  

 - Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti 

G) Podporované cílové skupiny 

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047 
pro MAS a zajistí definování výčtu podporovaných cílových skupin i ve výzvě, a to vždy 
v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných 
dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření. V rámci samotné výzvy 
vyhlášené MAS Lanškrounsko může dojít k zúžení výčtu podporovaných cílových skupin 
v souladu se Strategií CLLD. 
 

cílovou skupinou zejména osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 

např.  

• osoby se zdravotním postižením 

• osoby s kombinovanými diagnózami 

• osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

• oběti trestné činnosti 

• osoby ohrožené předlužeností 

• osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

• osoby opouštějící institucionální zařízení 

• bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

• osoby pečující o jiné závislé osoby 

• neformální pečovatelé atd. 

H) Typy příjemců podpory (není omezeno tedy všechna z výpisu) 

MAS Lanškrounsko zde definovalo výčet cílových skupin do souladu s výzvou ŘO OPZ č. 047. 

• Místní akční skupina 

• Obce 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované obcemi 

• Organizace zřizované kraji 

• Příspěvkové organizace 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace 

• OSVČ 

• Poradenské a vzdělávací instituce 

• Poskytovatelé sociálních služeb 
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• Profesní a podnikatelská sdružení 

• Sociální partneři 

• Školy a školská zařízení 
 
I) Absorpční kapacita MAS 

Na území MAS Lanškrounsko aktivně působí 2 mateřská centra. Komunitní centra nemají 

dostatečnou kapacitu v regionu, neb zde chybí. V území MAS je však zájem o vznik center 

a jsou zmapovány minimálně 3 záměry (1 ze strany obce a 1 od soukromého a 1 od 

neziskového subjektu) na zavedení/provoz komunitního centra/komunitní sociální práce. 

Dalšími možnými žadateli jsou 2 speciální základní školy působící v Lanškrouně 

a římskokatolická církev. Tedy absorpční kapacity pro projekty z tohoto opatření je dostačující. 

Možní zájemci mohou být také poskytovatelé sociálních služeb, kterých je v území 10. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Udržitelný rozvoj - neutrální  

Rovné příležitosti a nediskriminace - pozitivní  

- Programový rámec vede k podpoře/ vzniku sociální komunitní práci či komunitního 

centra a jejího návazných služeb. Pomoc poskytována skrze takto vzniklé služby 

povede ke vzniku nových příležitostí a akvizici obyvatel. Má tedy za cíl pomoci 

vymezeným cílovým skupinám skrze komunitní práci/komunitní centrum 

dosáhnout rovných příležitostí jak v sociální/ekonomické tak návazných sférách 

svého života. Rámec tedy vede k nediskriminaci a lepším příležitostem pro 

potřebné obyvatelstvo regionu.  

Rovnost žen a mužů – neutrální 

 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě MAS, např. se mohou týkat: 

Princip rozšíření spektra poskytovaných služeb v území 

Princip spektra cílových skupin 

 


