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4.14 Programový rámec Operační program Zaměstnanost 
 
 
MAS Vodňanská ryba, z. s. Ueší v rámci OPZ celkem 4 opatUení pro konečné 
žadatele, která byla vybrána na základě zjištěné absorpční kapacity území 
a na základě komunitního projednávání. Zpracovaná opatUení jsou v souladu 
se specifickými cíli OPZ a také v souladu s SCLLD MAS Vodňanská ryba, z. s. 
 
Na realizaci Operačního programu Zaměstnanost byla MAS Vodňanská ryba, z. s. 
pUiznána indikativní alokace v celkové výši 10 910 000,00 Kč. MAS využije možnost 
navýšení alokace o 30%, tj. využije finanční prostUedky ve výši 14 183 000,00 Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OpatUení 
programového 
rámce 
 

Specifický cíl OPZ Specifický cíl dle 
SCLLD 

Alokace 
v % 

Alokace v Kč 

OpatUení 1:  
 
Tešení lokální 
nezaměstnanosti 

Investiční priorita 2.3 
Komunitně vedené 
strategie místního 
rozvoje, Specifický cíl 
Zvýšit zapojení 
místních aktérů do 
Uešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního 
začleňování ve 
venkovských 
oblastech 

Specifický cíl II.1 
Podpora malého a 
stUedního podnikání 
Specifický cíl II.2 
Podpora sociálního 
začleňování, 
snižování chudoby a 
podpora 
hospodáUského 
rozvoje 

40 % 5 673 105,00 
 
 

OP Zaměstnanost v SCLLD 

OpatUení 1 
Tešení lokální 
nezaměstnanosti 

OpatUení 2 
Podpora 
sociálního 
začleňování a soc. 
služeb 

OpatUení 3 
Sociální 
podnikání 

OpatUení 4 
Prorodinná 
opatUení 
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OpatUení 2:  
Podpora sociálního 
začleňování a 
sociálních služeb  

Investiční priorita 2.3 
Komunitně vedené 
strategie místního 
rozvoje, Specifický cíl 
Zvýšit zapojení 
místních aktérů do 
Uešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního 
začleňování ve 
venkovských 
oblastech 

Specifický cíl II.2 
Podpora sociálního 
začleňování, 
snižování chudoby a 
podpora 
hospodáUského 
rozvoje 

30 % 4 255 065,00 

OpatUení 3:  
Sociální podnikání 

PO 2, SC 2.3.1 
Investiční priorita 2.3 
Komunitně vedené 
strategie místního 
rozvoje, Specifický cíl 
Zvýšit zapojení 
místních aktérů do 
Uešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního 
začleňování ve 
venkovských 
oblastech 

Specifický cíl II.2 
Podpora sociálního 
začleňování, 
snižování chudoby a 
podpora 
hospodáUského 
rozvoje 

8 % 1 134 640,00 

OpatUení 4: 
Prorodinná opatUení 
obcí a dalších aktérů 
na místní úrovni 

Investiční priorita 2.3 
Komunitně vedené 
strategie místního 
rozvoje, Specifický cíl 
Zvýšit zapojení 
místních aktérů do 
Uešení problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního 
začleňování ve 
venkovských 
oblastech 

Specifický cíl II.2 
Podpora sociálního 
začleňování, 
snižování chudoby a 
podpora 
hospodáUského 
rozvoje 

22 % 3 120 190,00 
 
 
 

Celkem   100 % 14 183 000,00 

 

OpatUení 1: Tešení lokální nezaměstnanosti 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 
 Prioritní oblast SCLLD II: Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby 
a podpora hospodářského rozvoje 

OpatUení PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost 
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PodopatUení SCLLD II.2.1g): VytváUení nových pracovních míst, snižování 
lokální nezaměstnanosti 
PodopatUení SCLLD II.2.1f): Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 
vyloučením na trhu práce vzděláváním, poradenstvím apod. 
Specifický cíl SCLLD II.1: Podpora malého a středního podnikání 

OpatUení PO SCLLD II.1.1: PUístup podnikatelů k programům rozvoje malého a 
stUedního podnikání, podpora rozvoje podnikatelských aktivit 
PodopatUení SCLLD II.1.1j): Výstavba, rekonstrukce, rozšíUení a vybavení sociálních 
podniků 

PodopatUení SCLLD II.1.1i): Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti v 
zemědělství 
PodopatUení SCLLD II.1.1l): Poradenství pro zahájení a rozvoj podnikání 

Intervence v rámci tohoto opatUení se soustUedí na podporu nástrojů a opatUení 
aktivní politiky zaměstnanosti vedoucích k aktivizaci pUedevším ekonomicky 
neaktivních osob. Jedná se zejména o podporu aktivit vedoucích k uplatnění na trhu 
práce, podporu poradenství, rekvalifikací a dalšího profesního vzdělávání, podporu 
tvorby nových pracovních míst, umístění na uvolněná pracovní místa. Formou 
vzdělávacích a poradenských aktivit bude umožněna podpora zahájení 
podnikatelské činnosti, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce a nové a 
inovativní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 

Vazba na specifické cíle OPZ 
OpatUení je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do Uešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech. OpatUení se zaměUuje na podporu zaměstnanosti na lokální 
úrovni a je v souladu s aktivitami:   podpora spolupráce aktérů na místní úrovni pUi Uešení lokální 

nezaměstnanosti, zjišťování potUeb lokálních zaměstnavatelů   podpora vytváUení nových pracovních míst na lokální úrovni   vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení 
lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání 

Cíle opatUení OPZ 
Cílem opatUení je zvýšit zaměstnanost znevýhodněných sociálních skupin na 
lokálním trhu práce prostUednictvím podpory vytváUení vhodných pracovních míst, 
zvyšováním kvalifikace osob ze znevýhodněných skupin a pomoci těmto osobám s 
orientací na trhu práce.  
Cílem tohoto opatUení je pUedevším podpora tvorby nových pracovních míst (zejména 
pro uchazeče a zájemce o zaměstnání s kumulovaným znevýhodněním na trhu 
práce), podpora poradenských aktivit vedoucích k uplatnění na trhu práce, podpora 
zvýšení zaměstnatelnosti, zejména zvýšení, obnovení kvalifikace nebo změna 
stávající kvalifikace, která již není poptávaná na trhu práce. Podpora v rámci tohoto 
opatUení se zaměUí zejména na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob, na podporu 
vyšší participace mladých a starších osob na trhu práce, na vyšší zapojení rodičů s 
dětmi na trhu práce, začlenění osob s nízkou kvalifikací na trhu práce a osob se 
zdravotním postižením. Navrhované opatUení má na místní úrovni doplňovat činnost 
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úUadů práce, které nemají dostatečné povědomí o místních poměrech, podpoUit 
využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, rozvinout spolupráci místních 
aktérů v oblasti zaměstnanosti, pUiblížit pomoc nezaměstnaným a dalším osobám 
(vč. neaktivních), podpoUit flexibilní formy zaměstnání, usnadnit získávání pracovních 
návyků a zkušeností jak dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům, tak dalším 
znevýhodněným skupinám nezaměstnaných. V rámci programového rámce OPZ 
budou podporovány zejména pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby a 
programy v území. PUedpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude 
Uešeno realizací navazujících individuálních projektů nebo systémovou podporou ze 
strany dotčených obcí a další místních aktérů. 
 
Popis možných zaměUení projektů 
Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem bude zaměstnání vhodných osob z 
cílové skupiny na určených pracovních místech. Tato pracovní místa budou nově 
vzniklá či uvolněná z vlastní vůle stávajícího zaměstnance. Podporovány budou 
činnosti související s oslovením cílové skupiny, pUedvýběrem vhodných kandidátů na 
dané místo, jejich vzděláním pUed obsazením daného místa, výběrem vhodného 
potenciálního zaměstnance a jeho následné zaměstnání. Dále budou podporovány 
projekty zaměUené na profesní vzdělávání a orientaci na trhu práce pro osoby z 
cílových skupin, motivace k hledání zaměstnání, včetně nezbytných doprovodných 
opatUení:   pUíprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce (motivace a 

aktivizace cílových skupin k nalezení zaměstnání, rozvoj základních 
kompetencí, orientace na trhu práce apod.)   zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (zprostUedkování zaměstnání, 
podpora vytváUení nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná 
pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti, podpora spolupráce 
lokálních partnerů na trhu práce)   podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce (podpora flexibilních forem 
zaměstnání, zprostUedkování dočasného pUidělení zaměstnance jinému 
zaměstnavateli, podpora zaměstnanců)   prostupné zaměstnávání    podpora uplatnění na trhu práce formou pUíspěvku na úhradu mzdových 
nákladů zaměstnavatelům 

Cílové skupiny  zaměstnanci   uchazeči o zaměstnání (osoby zaUazené ÚP ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání)   zájemci o zaměstnání (osoby zaUazené ÚP ČR do evidence zájemců o 
zaměstnání)   neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané 
(zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani 
nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání)  osoby se zdravotním postižením  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže 
uvedených charakteristik: osoby vedené ÚUadem práce ČR v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepUetržitě déle než 5 měsíců; Osoby mladší 25 let; 
osoby ve věku 50 a více let; osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 
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0 – 2); osoby se zdravotním postižením; osoby pečující o dítě mladší 15 let či 
o osobu blízkou; osoby z národnostních menšin a osoby z jiného 
sociokulturního prostUedí)  uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let   osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2)  osoby vracející se na trh práce po návratu z mateUské/rodičovské dovolené (tj. 
nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu 
mateUské/rodičovské dovolené a v Uádu měsíců se u nich očekává návrat na 
trh práce)  osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

Vazbu na specifický cíl OPZ 2.3.1 a na v opatUení uvedené cíle lze dovodit z kap. 
2.2.5 – 2.2.7 a 2.3.3. Z údajů uvedených v těchto kapitolách vyplývá potUeba na 
Uešení problémů zaměstnanosti a sociálního začleňování. 

Vazba na specifické cíle operačních programů 

IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 
a aktivizace místního potenciálu – vazba zahrnuje aktivity jako tvorba pracovních 
míst, uplatnění cílových skupin na otevUeném trhu práce. 
OPZ SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do Uešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech – vazba zahrnuje pUedevším 
aktivity podporující vytváUení nových pracovních míst na lokální úrovni pro osoby ze 
znevýhodněných skupin. 
PRV 17.1 a) Investice do zemědělských podniků – vazba zahrnuje aktivity jako 
tvorba pracovních míst, uplatnění cílových skupin na otevUeném trhu práce. 
PRV 17.1 b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – vazba zahrnuje 
aktivity jako tvorba pracovních míst, uplatnění cílových skupin na otevUeném trhu 
práce. 
PRV 1ř.1 b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – 
vazba zahrnuje aktivity jako tvorba pracovních míst, uplatnění cílových skupin 
na otevUeném trhu práce. 
Provazba s PRV zahrnuje aktivity spojené s tvorbou pracovních míst. 
 

Vazba na ostatní OpatUení/Fiche CLLD 

PRV Fiche 1 Investice do zemědělských podniků 

PRV Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

OPZ OpatUení 2 Podpora sociálního začleňování a sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 10Ř/2006 Sb. 
OPZ OpatUení 4 RozšiUování dalších činností v rámci sociálního začleňování nad 
rámec/mimo režim zákona č. 10Ř/2006 Sb. 

IROP OpatUení 1 Bezpečná doprava 

IROP OpatUení 2 Sociální začleňování a služby 

IROP OpatUení 3 Sociální podnikání 
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PUíjemci dotace  místní akční skupina 
 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 10Ř/2006 Sb., o 

sociálních službách 
 nestátní neziskové organizace 
 obce dle zákona č. 12Ř/2000 Sb., o obcích (obecní zUízení) 
 organizace zUizované obcemi  
 dobrovolné svazky obcí 
 vzdělávací a poradenské instituce 
 školy a školská zaUízení 
 obchodní korporace (veUejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodáUské zájmové sdružení, družstvo, sociální družstvo, 
evropská družstevní společnost) 

 OSVČ  
 organizace zUizované kraji  
 pUíspěvkové organizace  
 profesní a podnikatelská sdružení  
 sociální partneUi 

Typy pUíjemců budou upUesněny dle podmínek pUíslušné výzvy. 

Absorpční kapacita  
Na území byl proveden průzkum absorpční kapacity a bylo zjištěno, že v území je 
dostatečná absorpční kapacita v souladu s cíli opatUení. Je zde dostatečné množství 
potencionálních žadatelů (NNO zabývající se otázkami zaměstnanosti, pUípadně 
firmy a další místní zaměstnavatelé), kteUí již mají zkušenosti s obdobnými projekty, s 
pUipravenými projektovými záměry, schopnými zajistit spolufinancování projektů. 
Téma zaměstnanosti se stává důležité i pro obce popU. mikroregiony, což bylo patrné 
i pUi realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce“, v 
rámci kterého vznikly iniciativy, které mají snahu problém zaměstnanosti Uešit na 
lokální úrovni. 
 

Typ a počet 
žadatelů 

Počet 
podaných 
projektů 

PUedpokládaný objem 
uznatelných nákladů 
v projektech (Kč) 

PUedpokládaný 
objem uznatelných 
nákladů v projektech 
(%) 

Obce a DSO 8 
 4 593 105,00 81 % 

Obchodní 
korporace 

1 
     540 000,00   9,5% 

Organizace 
zUizované 
obcemi 

 1 
     540 000,00   9,5% 
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Vliv opatUení na naplňování horizontálních témat 
Udržitelný rozvoj – neutrální  
Rovné pUíležitosti a nediskriminace – pozitivní – opatUení je zaměUeno na zlepšování 
postavení trhu práce sociálně znevýhodněných skupin. OpatUení vytváUí pracovní 
místa a nabízí vzdělávání za účelem zvýšení kvalifikace vedoucí k získání 
zaměstnání pro osoby ze sociálně znevýhodněných skupin.  
Rovnost žen a mužů – neutrální  

Priorizace navrhovaných opatUení 
Navrhovaná opatUení v prioritě a):  
Navrhovaná opatUení budou financována v rámci alokace 5 673 105 Kč   zaměstnání osob z cílových skupin  kariérní poradenství   vzdělání osob z cílových skupin   spolupráce aktérů trhu práce    další doprovodná opatUení umožňující zvýšení kvalifikace a orientace na trhu 

práce osobám z cílových skupin  
Navrhovaná opatUení v prioritě b)  
Navýšení alokace bude využito na navrhovaná opatUení v prioritě a).  
 
MAS Vodňanská ryba, z. s. bude výzvy vyhlašovat neodkladně po vydání 
Akceptačního dopisu.  
 
Na opatUení č. 1 Tešení lokální nezaměstnanosti bude vyhlášena jedna výzva, a to 
výzva č. CLLD_1_01 s finanční alokací plánované výzvy – celkovými způsobilými 
výdaji ve výši 5 673 105,00 Kč. Podpora bude zaměUena na podporu tvorby 
pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních pUíležitostí. 
 

 Monitorovací indikátory výstupu 
 

Číslo  Výchozí stav Cílový stav 

60000 Celkový počet účastníků 
 

0 
 

10 

 50105 Počet zaměstnavatelů, kteUí 
podporují flexibilní formy práce 

0 2 

 
Indikátorem č. 60000 budeme sledovat počet účastníků, kteUí získali podporu na 
tvorbu nového pracovního místa pro osoby z cílových skupin, event. podporu na 
umístění na uvolněné pracovní místo. PUedpokládáme s pUíspěvkem 15 000,00 Kč 
na 1 pracovní místo po dobu 3 let, tj. 15 000,00 Kč*12*3roky s celkovými 
uznatelnými náklady 540 000,00 Kč na jedno pracovní místo * 10 = 5 400 000,00 Kč 
celkových uznatelných nákladů. 273 000,00 Kč bude použito na vzdělávání 
zaměstnanců či na akreditované rekvalifikace dle potUeb budoucích zaměstnavatelů. 
 
Indikátorem č. 50105 MAS podpoUí zaměstnavatele, kteUí nabídnou některou 
z flexibilních forem práce, napU. na zkrácený pracovní úvazek s plnou pUítomností na 
pracovišti, anebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání. Bude se jednat 
o podporu na 2 osob po 3 roky.  
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Monitorovací indikátory výsledku 

 

Číslo  Výchozí stav Cílový stav 

62600 Účastníci, kteUí získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti 
 

0 8 

62700 Účastníci zaměstnaní po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ 

0 2 

62800 Znevýhodnění účastníci, kteUí po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné pUípravy, 
rozšiUují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ 

0 2 

62900 Účastníci zaměstnáni 6 
měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

0 2 

63100 Účastníci ve věku nad 54 let 
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 
své činnosti, včetně OSVČ 

0 1 

63200 Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 
své účasti včetně OSVČ 
 

0 2 

50130 Počet osob pracujících v rámci 
flexibilních forem práce 

0 2 

 

 
Indikátorem č. 62600 bude sledovat počet účastníků, kteUí získají kvalifikaci 
prostUednictvím vzdělávání či rekvalifikačních kurzů, které MAS podpoUí. 
 
Indikátor č. 62700 vyjadUuje původně nezaměstnané nebo neaktivní účastníky, kteUí 
budou po ukončení účasti v projektu zaměstnáni nebo OSVČ. 
 
Indikátor č. 62Ř00 vyjadUuje počet účastníků, kteUí pUi vstupu do projektu jsou 
identifikováni jako znevýhodnění a zároveň po ukončení účasti v projektu znovu 
začnou hledat zaměstnání. 
 
Indikátor č. 62ř00 vyjadUuje počet účastníků původně nezaměstnaných nebo 
neaktivních, kteUí po ukončení účasti v projektu budou zaměstnáni nebo budou 
OSVČ. 
 
Indikátor č. 63100 vyjadUuje počet původně nezaměstnaných nebo neaktivních 
účastníků ve věku nad 54 let, kteUí po ukončení účasti v projektu budou zaměstnáni u 
zaměstnavatele, anebo se stanou OSVČ. 
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Indikátor č. 63200 vyjadUuje počet účastníků původně nezaměstnaných nebo 
neaktivních, kteUí po ukončení účasti v projektu budou zaměstnáni nebo budou 
OSVČ. 
 
Indikátor č. 50130 vyjadUuje počet osob, které budou pracovat na zkrácený pracovní 
úvazek, anebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání. 
 
Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: vlastní šetUení v území a 
pUihlédnutí k finanční alokaci. 
Z projektového zásobníku vyplývá, že zájem o toto opatUení mají pUedevším DSO a 
obce, obchodní korporace a organizace zUizované obcemi. PUi průzkumu mezi těmito 
subjekty byl indikován velký zájem o finanční podporu na vytváUení nových 
pracovních míst a vzdělávání nových zaměstnanců. 

Preferenční kritéria 

Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů SCLLD a 
finančního plánu a slouží jako vodítko pro určení preferenčních kritérií.  
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly 
preferovány projekty, které nejvíce pUispívají k naplňování cílů SCLLD MAS 
Vodňanská ryba: princip zvýhodnění projektů, které budou využívat integrační 
procesy a inovativní postupy. 

 

OpatUení 2: Podpora sociálního začleňování a sociálních služeb  

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 
 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.2 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje 

OpatUení PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost 
PodopatUení SCLLD II.2.1a): RozšiUování sociálních služeb v souladu se zák. č. 
108/2006 Sb. 

PodopatUení SCLLD II.2.1c): Realizace komunitní sociální práce v komunitních 
centrech 

PodopatUení SCLLD II.2.1d): RozšiUování dalších činností v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 10Ř/2006 Sb. 
PodopatUení SCLLD II.2.1e): Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, 
v území s vysokou kriminalitou, kumulací sociálních problémů, menšin, cizinců atd. 
PodopatUení SCLLD II.2.1f): Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 
vyloučením na trhu práce vzděláváním, poradenstvím atd. 
PodopatUení SCLLD II.2.1g): VytváUení nových pracovních míst, snižování lokální 
nezaměstnanosti 
PodopatUení SCLLD II.2.1h): Prorodinná opatUení 
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Vazbu na specifický cíl OPZ (IP 2.3 SC 1) a na v opatUení uvedené cíle lze dovodit 
z kap. 2.2.5 – 2.2.7 a 2.3.3. Z údajů uvedených v těchto kapitolách vyplývá potUeba 
na Uešení problémů osob z cílových skupin.  
 
Cíl opatUení CLLD  
Cílem opatUení je zlepšit kvalitu a dostupnost podporovaných sociálních služeb, 
pUispět k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených osob, zlepšit komunitní sociální práci v místě a pUispět k prevenci a 
Uešení problémů v sociálně vyloučené lokalitě. Jde o udržení a stabilizaci stávající 
nabídky sociálních služeb v návaznosti na jejich potUebnost v regionu včetně 
navýšení jejich kapacity a o identifikaci nových potUebných sociálních služeb.  

Vazba na specifické cíle OPZ 
OpatUení navazuje na specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do Uešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
formou podpory v oblastech sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
osob, podporou služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, prostUednictvím 
podpory komunitní sociální práce a podporou prevence a Uešení problémů v sociálně 
vyloučené lokalitě.  

Cíl opatUení 
Cílem opatUení je zlepšit sociální začlenění znevýhodněných skupin obyvatel formou 
poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 10Ř/2006 Sb. a dalších 
programů a činností sociálního začleňování nad rámec zákona č. 10Ř/2006 Sb. 
včetně podpory komunitní sociální práce. 
Cílem opatUení je lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních 
služeb, služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb obecného zájmu, 
které pUispějí k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, ke 
snížení závislosti na sociálních dávkách i rizika mezigeneračního pUenosu chudoby.  
Cílem je zajištění dobUe dostupných služeb uživatelům, což pUispívá k nezávislému 
způsobu jejich života, začlenění do společnosti a zabránění jejich izolaci nebo 
segregaci. V rámci sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených jde hlavně o podporu jejich pUístupu ke společenským 
zdrojům, jako je zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i 
možnost uplatňovat svá práva. OpatUení chce dosáhnout zvýšení kvality života 
ohrožených rodin, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti. 
Zvýšená pozornost bude věnována situaci v sociálně vyloučené lokalitě, kdy by mělo 
být využíváno co nejširší spektrum nástrojů pro prevenci a Uešení problémů.  

Popis možných zaměUení projektů 
Podporovány budou projekty zaměUené na sociální začleňování osob z cílových 
skupin do společnosti ve dvou základních oblastech služeb:  
A) Sociální služby poskytované v rámci zákona č. 10Ř/2006 Sb., a to pouze terénní či 
ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby dle § 
44 a krizová pomoc dle § 60 zákona č. 10Ř/2006 Sb.:   odborné sociální poradenství   terénní programy   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně handicapované  raná péče  
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 krizová pomoc   nízkoprahová zaUízení pro děti a mládež   sociálně terapeutické dílny  
B) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec zák. č. 
108/2006 Sb.:   programy prevence a Uešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách   podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostUedí   motivační programy pUispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci 

sociálního vyloučení   aktivity zaměUené na podporu pečujících osob a neformální péče, sdílené 
péče, domácí paliativní péče   aktivity k pUedcházení ekonomické nestability  

C) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostUedků sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení:  aktivity směUující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity 

zaměUené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich pUirozeném prostUedí 

 
V oblasti služeb A i B bude doplňkově podporováno v maximálním rozsahu 24 hodin 
za kalendáUní rok i vzdělávání pracovníků, kteUí vykonávají pUímou práci s klienty 
poskytované služby.  

Cílové skupiny pro aktivity B) a C)  osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené   osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)   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 pUedlužeností   osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi   osoby v nebo po výkonu trestu   osoby opouštějící institucionální zaUízení   osoby ohrožené vícenásobnými riziky   osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky  
 
Cílové skupiny pro aktivity A)  osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené (napU. 

osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby 
ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby 
ohrožené pUedlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v 
sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zaUízení, 
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bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby 
pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé)  sociální pracovníci   neformální pečovatelé  

Dále budou doplňkově podporováni:   Sociální pracovníci 1)   Pracovníci v sociálních službách 1)  
1) pouze u vzdělávání těchto pracovníků jako doplňkové aktivity projektu (max. 24 
hodin/rok).  

Vazba na specifické cíle operačních programů 

IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu. 

SC OP Z  2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování má vazbu na SC IROP 2.1 
Zvýšení dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi. 
Provazba s IROP zahrnuje aktivity mezi investičními projekty IROP SC 2.1 Zvýšení 
kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k sociální inkluzi (Infrastruktura 
komunitních center) a neinvestičními projekty SC 2.3.1 OP Z (Podpora komunitní 
sociální práce).  
Konkrétní aktivity budou zaměUeny na posílení kvalitního rozvoje poskytování 
sociálních služeb a doprovodných programů, které budou Uešit problematiku 
sociálního vyloučení na území MAS Vodňanská ryba. 

Vazba na ostatní OpatUení/Fiche CLLD 

OPZ OpatUení 1: Tešení lokální nezaměstnanosti 
IROP OpatUení 2 Sociální začleňování a služby - investice 

OPZ OpatUení 5 Podpora prorodinných opatUení obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni 
 

PUíjemci dotace 
Pro projekty ve skupině A), tj. zaměUené na sociální služby poskytované v rámci 
zákona č. 10Ř/2006 Sb. jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních 
služeb registrovaní dle zákona č. 10Ř/2006 Sb., o sociálních službách;  
Pro projekty ve skupině B) a C), tj. zaměUené na další programy a činnosti v rámci 
sociálního začleňování nad rámec zákona č. 10Ř/2006 Sb. jsou oprávněnými 
žadateli:   místní akční skupina   obce   dobrovolné svazky obcí   organizace zUizované obcemi   organizace zUizované kraji   pUíspěvkové organizace   nestátní neziskové organizace  
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 obchodní korporace (veUejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodáUské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní společnost)   OSVČ   poradenské a vzdělávací instituce   poskytovatelé sociálních služeb   profesní a podnikatelská sdružení   sociální partneUi   školy a školská zaUízení  

Typy pUíjemců budou upUesněny dle podmínek pUíslušné výzvy.   

Absorpční kapacita  
V území je dostatečná absorpční kapacita v souladu s cíli opatUení. Je zde 
dostatečné množství potencionálních žadatelů, kteUí již mají zkušenosti s obdobnými 
projekty, s pUipravenými projektovými záměry, schopnými zajistit spolufinancování 
projektů. Téma sociálních služeb se stává důležité i pro obce, což bylo patrné i pUi 
realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce“, v rámci 
kterého vznikly iniciativy, které mají snahu o systematický pUístup Uešení sociálního 
začleňování a dostupnosti sociálních služeb pUedevším v rámci lepší informovanosti 
obyvatelstva o těchto službách. 
 

Typ a počet 
žadatelů 

Počet 
podaných 
projektů 

PUedpokládaný objem 
uznatelných nákladů v 
projektech (Kč)  

PUedpokládaný objem 
uznatelných nákladů 
v projektech (%) 

Obce a jimi 
zUizované 
organizace 

3 
1 276 635,00 30 % 

NNO  

 
3 

 1 276 470,00 30% 

Poskytovatelé 
sociálních služeb 
registrovaní dle 
zák. č. 10Ř/2006 
Sb. 

4 1 701 960,00 

 

 40% 

 

Vliv opatUení na naplňování horizontálních témat 
Udržitelný rozvoj – neutrální  
Rovné pUíležitosti a nediskriminace – pozitivní – opatUení je zaměUeno na snižování 
diskriminace a vytváUení rovných pUíležitostí pro osoby sociálně znevýhodněné či 
ohrožené sociálním vyloučením. ProstUednictvím zkvalitňování nabídky sociálních 
služeb a dalších opatUení v rámci sociálního začleňování sociálně znevýhodněných 
osob snižuje těmto osobám jejich sociální handicap a dává jim pUíležitost k uplatnění 
na trhu práce a zapojení se tak do běžného života.  
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Rovnost žen a mužů – pozitivní - v rámci podpory rovnosti mužů a žen zohledňuje 
specifické potUeby jednotlivých cílových skupin.  

Priorizace navrhovaných opatUení 
Navrhovaná opatUení v prioritě a)  podpora poskytování vybraných terénních a ambulantních služeb dle zákona 

č. 10Ř/2006 Sb.   podpora komunitní sociální práce v komunitních centrech   podpora poskytování dalších programů a činností v rámci sociálního 
začleňování nad rámec zákona č, 10Ř/2006 Sb.  

Navrhovaná opatUení v prioritě b)  
Navýšení alokace bude využito na navrhovaná opatUení v prioritě a).  
 
MAS Vodňanská ryba, z. s. bude výzvy vyhlašovat neodkladně po vydání 
akceptačního dopisu. 
 
Na opatUení č. 2 Podpora sociálního začleňování a sociálních služeb budou 
vyhlášeny výzvy v celkové alokaci 4 255 065 Kč. Podpora bude zaměUena na 
zvyšování dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb a na podporu 
komunitních sociálních služeb ve dvou komunitních centrech. 
 
Monitorovací indikátory výstupu 
 
Číslo 
 

 Výchozí stav Cílový stav 

60000 
 

Celkový počet účastníků 
 

0 
 

60 
 

67001 
 

Kapacita podpoUených služeb 0 59 

55102 
 

Počet podpoUených komunitních center 0 2 

 
Indikátorem č. 60000 budeme sledovat počet účastníků, kteUí mají v projektu vyšší 
podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace 
projektu). Tento účastník musí být identifikovatelný, s využitím jména, pUíjmení, 
bydliště a data narození. Indikátor byl stanoven na základě výpočtu – průměrně na 1 
účastníka 70 915,00 Kč finanční podpory (70 915,00 * 60 = 4 254 tis. Kč).  
 
Indikátorem č. 67001 budeme sledovat hodnotu počtu míst vyjádUený jako maximální 
počet osob, které může podpoUená služba či program v danou chvíli obsloužit bez 
ohledu na to, zda se jedná o anonymní klienty, počet účastníků či osoby s bagatelní 
podporou. K hodnotě kapacity podpoUených služeb jsme došli na základě počtu 
podpoUených komunitních center (celkem 2) a kapacitou na 1 KC celkem 20 osob 
(celkem kapacita na 2 podpoUená KC 40 osob). Hodnota indikátoru byla stanovena 
na základě projektových záměrů v území MAS, kdy šetUením (analytické šetUení, 
pracovní skupiny, veUejná projednání, atd.) byli zmapováni 2 potenciální žadatelé. 
Další podporované sociální služby v území MAS:  
Denní stacionáU s max. počtem osob, které může podpoUená služby obsloužit 
v danou chvíli - 10 klientů. 
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Sociálně terapeutické dílny s max. počtem osob, které může podpoUená služby 
obsloužit v danou chvíli - Ř klientů. 
Odborné sociální poradenství s max. počtem osob, které může podpoUená služba 
obsloužit v danou chvíli – 1 klient. 
 
Indikátorem č. 55102 budeme sledovat počet podpoUených komunitních center. 
Komunitním centrem se rozumí veUejně pUístupné zaUízení, které vzniklo za účelem 
uskutečňování aktivit komunitní sociální práce. Hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě analytického šetUení v území MAS. Celkem počítáme, že v rámci tohoto 
opatUení budou podpoUeni 4 zaměstnanci po dobu trvání projektů 3 roky (kapacita 2 
KC je 40 osob, tzn., počítáme na 10 osob 1 zaměstnance). Měsíčně bude podpora 1 
zaměstnance činit pUibližně 17 360,00 Kč (pUi polovičním úvazku). Na ostatní výdaje, 
jako podpůrné pozice, lektorné, drobné vybavení atd. je vyčleněno 204 ř00,00 Kč na 
obě KC. 
 

Monitorovací indikátory výsledku 
 

 
Číslo  Výchozí stav Cílový stav 

67010  
 

 Využívání podpoUených služeb  0  80 

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

0 6 

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

0 6 

 
Indikátorem č. 67010 budeme sledovat celkový počet osob, které minimálně 1x 
využily podpoUenou sociální službu během trvání projektu. Osoby jsou uvedeny jako 
anonymní klienti (tj. osoby, které spadají do cílové skupiny podpoUené výzvou, ale u 
kterých není známá totožnost v potUebném rozsahu, napU. z důvodu, že identifikace 
osoby je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou) nebo se na ně vztahuje 
bagatelní podpora (bagatelní podpora je 40 šedesátiminutových hodin). Hodnota 
indikátoru byla stanovena na základě projektových záměrů v území MAS, kdy 
šetUením (analytické šetUení, pracovní skupiny, veUejná projednání, atd.) byli 
zmapováni 2 potenciální žadatelé s využití pUibližně 40 osob/ projekt po dobu trvání 3 
roky (tzn. celkem 80 osob za 2 KC). 
 
Indikátorem č. 67310 budeme sledovat počet účastníků, kterým jsou poskytování 
intervence sociální práce, mají uzavUen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení 
svědčí o kvalitní změně v životě. Indikátor je nadUazený indikátoru č. 67315. 
 
Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: vlastní šetUení v území a 
pUihlédnutí k plánované alokaci.  
Z projektového zásobníku vyplývá, že zájem o toto opatUení mají pUedevším 
poskytovatelé sociálních služeb, obce a NNO.  
V území působí celkem 5 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteUí 
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poskytují sociální služby dle zákona o sociálních službách a s nimi jsou v potUebné 
míUe poskytovány i služby nad rámec tohoto zákona. Tyto služby je v území tUeba 
rozšíUit do lokalit, kde chybí, popU. zavést nové. Jedná se zejména o terénní 
programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a zdravotně handicapované, sociální poradenství aj. Ve dvou obcích se 
pUipravují projekty na vznik nových komunitních center, které budou tyto služby 
poskytovat. PUedpokládaná kapacita v obou centrech je souhrnně 40 osob, pUičemž 
obsluha těchto osob by pUedstavovala 2 pracovní úvazky.  
 
Preferenční kritéria 

Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů SCLLD a 
finančního plánu a slouží jako vodítko pro určení preferenčních kritérií.  
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly 
preferovány projekty, které nejvíce pUispívají k naplňování cílů SCLLD MAS 
Vodňanská ryba: princip zvýhodnění projektů, které budou využívat integrační 
procesy a inovativní postupy. 

 

OpatUení 3: Sociální podnikání 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 
 Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby 
a podpora hospodářského rozvoje 

OpatUení PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost 
PodopatUení SCLLD II.2.1g): VytváUení nových pracovních míst, snižování 
lokální nezaměstnanosti v obcích 

Specifický cíl SCLLD II.1: Podpora malého a středního podnikání 

OpatUení PO SCLLD II.1.1: pUístup podnikatelů k programům rozvoje malkého a 
stUedního podnikání, podpora rozvoje podnikatelských aktivit 
PodopatUení II.1.1l): Výstavba rekonstrukce, rozšíUení a vybavení sociálních podniků  
PodopatUení II.1.1m): Marketing sociálních podniků 

PodopatUení II.1.1n): Poradenství pro zahájení a rozvoj podnikání 
Vazbu na specifický cíl OPZ (IP 2.3 SC 1) a na v opatUení uvedené cíle lze dovodit 
z kap. 2.2.5 – 2.2.7 a 2.3.3. Z údajů uvedených v těchto kapitolách vyplývá potUeba 
na Uešení problémů osob z cílových skupin. 
 
K Uešení nepUíznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených osob pUispívá rozvoj sociálního podnikání, které je jedním z vhodných 
nástrojů aktivního začleňování. 
Sociální ekonomika pUedstavuje souhrn aktivit, které vznikají a rozvíjejí se na 
konceptu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního. Sociální 
podniky mohou vytváUet zisk, který pUednostně využívají k rozvoji aktivit podniku nebo 
pro potUeby místní komunity.  
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Sociální podnikání Ueší prostUednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na 
trhu práce otázky nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a svou 
činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu 
na místní úrovni s maximálním respektováním udržitelného rozvoje. 

Vazba na specifické cíle OPZ: 
OpatUení pUispívá ke zvýšení zaměstnanosti a uplatnění znevýhodněných sociálních 
skupin na trhu práce a k vyššímu zapojení lokálních aktérů trhu práce do Uešení 
zaměstnanosti sociálně znevýhodněných skupin. 
OpatUení je plně v souladu se specifickým cílem. OpatUení se zaměUuje na podporu 
zaměstnanosti na lokální úrovni a je v souladu s aktivitami:   podpora a vytváUení podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků   vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení 

lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání 

Cíle opatUení OPZ  

Cílem opatUení je zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin na lokálním 
trhu práce a zároveň zvýšit vědomí sociální zodpovědnosti lokálních zaměstnavatelů 
prostUednictví podpory rozvoje činnosti sociálních podniků.  vytváUet nová pracovní místa a pUispívat k Uešení lokální nezaměstnanosti 

zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce  

V rámci tohoto cíle CLLD budou pUijata opatUení a realizovány aktivity, které pUispějí k 
vytvoUení propracovaného systému podpory rozvoje podnikatelských programů 
včetně systému pro vzdělávání podnikatelských subjektů. Jednotlivé aktivity by měly 
zlepšit informovanost a povědomí o principech sociálního podnikání a jeho 
pUínosech, spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky, pUispět ke 
zvýšení kvality (udržitelnosti a sociálního dopadu) sociálního podniku a podpůrných 
institucí (vzdělávacích, poradenských a finančních) a celkově tak podpoUit udržitelný 
rozvoj infrastruktury pro tyto podniky. Výsledkem by měl být rozvoj sociálního 
podniku a jejich podpůrných institucí na území MAS Vodňanská ryba. V rámci 
sociálního podniku budou podporovány aktivity směUující k posílení postavení osob 
sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Cílem 
těchto aktivit je sociální integrace cílové skupiny (či zamezení jejího vyloučení ze 
společnosti) a usnadnění vstupu a udržení cílové skupiny na volném trhu práce. 

Popis možných zaměUení projektů: 

Podpora rozvoje nových podnikatelských aktivit sociálního podniku včetně  
zemědělské prvovýroby a poskytování sociálních služeb dle zákona  
č. 10Ř/2006 Sb., v platném znění:   podpora nových podnikatelských aktivit jako nově zUízené živnosti již 

existujícího subjektu   rozšíUení o nový obor činnost v rámci stávajícího oprávnění k podnikání  rozšíUení o nový produkt/službu v rámci stávajícího oprávnění k podnikání - 
rozšíUení o novou provozovnu poskytující stávající službu  
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Výše uvedené podnikatelské aktivity budou podporovány v integračním sociálním 
podniku, u kterého bude podporováno:   vytvoUení a zachování pracovních míst pro cílové skupiny   provozování sociálního podniku   marketing sociálního podniku  vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních 

zaměstnanců sociálního podniku financovaných z pUímých nákladů projektu 

Cílové skupiny 
Podporované cílové skupiny u integračního sociálního podniku:   osoby dlouhodobě opakovaně nezaměstnané   osoby se zdravotním postižením   osoby v nebo po výkonu trestu   osoby pouštějící institucionální zaUízení   azylanti do 12 měsíců od získání azylu 

Vazba na specifické cíle operačních programů 

IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu.  

OPZ SC 2.3.1 Sociální podnikání má vazbu na SC IROP 2.2 Vznik nových a 
exitujících aktivit v oblastech sociálního podnikání. 
 

Vazba na ostatní OpatUení/Fiche CLLD 

IROP OpatUení 3 Sociální podnikání 
OPZ OpatUení 2 Podpora sociálního začleňování a sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 10Ř/2006 Sb. 
IROP OpatUení 2 Sociální začleňování a služby 

OPZ OpatUení 1 Tešení lokální nezaměstnanosti 
 

PUíjemci dotace   Obchodní korporace vymezené zákonem č. ř0/2012 Sb., o obchodních 
korporacích: (veUejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodáUské zájmové sdružení, družstvo, sociální družstvo, evropská 
družstevní společnost)  OSVČ dle zákona č. 155/1řř5 Sb., o důchodovém pojištění  Nestátní neziskové organizace (spolky dle § 214-302 zákona č. Řř/2012 Sb., 
občanský zákoník; obecně prospěšné společnosti zUízené podle zákona č. 
24Ř/1řř5 Sb., o obecně prospěšných společnostech; ústavy dle § 402-418 
zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník; církevní právnické osoby zUízené 
podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud 
poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní 
ochranu dětí; nadace (§ 306-3ř3) a nadační fondy (§ 3ř4-401) zUízené podle 
zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník). 
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Typy pUíjemců budou upUesněny dle podmínek pUíslušné výzvy. 

Absorpční kapacita  
Na území MAS Vodňanská ryba, z. s. se nachází jeden subjekt fungující jako 
integrační sociální podnik. V rámci komunitního projednávání byl definován záměr na 
rozšíUení činnosti sociálního podniku a na základě tohoto záměru byla odvozena 
výše alokace, která je stanovena na podporu 1 projektu na vytvoUení a financování 1 
pracovního místa pro osobu z cílových skupin po dobu 2 let. 

 

Typ a počet 
žadatelů 

Počet 
podaných 
projektů 

PUedpokládaný objem 
uznatelných nákladů 
v projektech (Kč) 

PUedpokládaný 
objem uznatelných 
nákladů v projektech 
(%) 

Sociální podnik 1 1 134 640,00 100% 

 

Vliv opatUení na naplňování horizontálních témat 
Udržitelný rozvoj – neutrální – opatUení není cíleně zaměUeno na zlepšování životního 
prostUedí, i když pro činnost sociálních podniků je charakteristické mimo jiné 
využívání lokálních zdrojů, čímž pUispívají k udržitelnému rozvoji. Environmentální 
sociální podniky jsou navíc svojí činností zaměUeny na Uešení nějakého 
environmentálního problému v území.  
Rovné pUíležitosti a nediskriminace – pozitivní – opatUení je zaměUeno na zlepšování 
postavení trhu práce a na sociální integraci sociálně znevýhodněných skupin. 
OpatUení vytváUí pracovní místa pro osoby z těchto skupin, umožňuje vzdělávání 
těchto skupin a dává jim pUíležitost k účasti na směUování podniku.  
Rovnost žen a mužů – neutrální 

 

Priorizace navrhovaných opatUení 
OpatUení budou financovaná z alokované částky: 1 134 640,00  

Navrhovaná opatUení v prioritě a)  vytvoUení a zachování pracovních míst pro cílové skupiny  marketing sociálního podniku  vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a ostatních zaměstnanců 
sociálního podniku  provozování sociálního podniku  zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků  zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod. 

Navrhovaná opatUení v prioritě b)  
Navýšení alokace bude využito na navrhovaná opatUení v prioritě a).  
MAS Vodňanská ryba, z. s. bude výzvy vyhlašovat neodkladně po vydání 
Akceptačního dopisu. 
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Na opatUení č. 3 Sociální podnikání bude vyhlášena jedna výzva, a to výzva č. 
CLLD_3_01 s finanční alokací plánované výzvy – celkovými způsobilými výdaji ve 
výši 1 134 640,00 Kč. Podpora bude zaměUena na podporu rozvoje již existujícího 
sociálního podniku v území MAS. 
 
Monitorovací indikátory výstupu 
 
Číslo  

 
Výchozí stav Cílový stav 

60000 Celkový počet účastníků 0 2 

10212  
 

Počet podpoUených již existujících 
sociálních podniků  

0 1 

 
Indikátorem č. 60000 se bude měUit celkový počet účastníků. PUedstavuje celkový 
počet zaměstnanců sociálního podniku z cílových skupin, kteUí v rámci projektu 
získali jakoukoliv formu podpory pUesahující bagatelní hranici. Každá podpoUená 
osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou. Započítávají se všechny 
podpory pro zaměstnance z cílové skupiny jako je zaměstnávání, vzdělávání, 
psychosociální podpora apod. Projekt bude realizován po dobu 2 let - na mzdy je 
vyčleněno na rok 450 000, 00 Kč, tzn., měsíční mzda bude činit 37 500,00 Kč na 1 
pracovní místo, resp. na 2 zaměstnance s úvazkem 0,5. V rámci projektu počítáme i 
s podpůrnými pozicemi s měsíční mzdou hrazenou na DPP/DPČ (napU. lektorné, 
psychologická podpora, atd.) – celkem za podpůrné činnosti 234 640,00 Kč. 
Součtem mezd zaměstnanců a platů DPČ/DPP vychází 1 134 640 Kč, což je alokace 
MAS Vodňanská ryba na toto opatUení. 
 
Pomocí indikátoru č. 10212 budeme sledovat již existující sociální podnik, který bude 
podpoUen z projektu. Hodnota indikátoru byla stanovena na základně zjištěné 
absorpční kapacity v území MAS. 
 

Monitorovací indikátory výsledku 
 
Číslo 
 

 Výchozí stav Cílový stav 

62600 Účastníci, kteUí získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti 

0 1 

62800 
 

Znevýhodnění účastníci, kteUí po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné pUípravy, 
rozšiUují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ. 

0 1 

63200 Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 
své účasti, vč. OSVČ 

0 1 

 
Indikátorem č. 62600 bude sledován počet účastníků, kteUí získali potvrzení o 
kvalifikaci v rámci účasti na projektu. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě 



LIDÉ VENKOVU, VENKOV LIDEM 

 
 

 
21 

formálního prověUení znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle pUedem 
nastavených standardů. V rámci výzvy může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací 
a potvrzení kvalifikací jsou pUípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. 
Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných 
kvalifikací. 
 
Indikátorem č. 62Ř00 bude sledován počet účastníků, kteUí jsou pUi vstupu do 
projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po ukončení účasti v 
projektu jsou. Znevýhodněnými účastníky se rozumí: 
- účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán  
- účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a 
jejichž členy jsou i vyživované děti 
- migranti, lidé, kteUí jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové) 
- osoby se zdravotním postižením 
- jiné znevýhodněné osoby (mládež a mladí dospělí 15-26 let, osoby bez pUístUeší, 
osoby opouštějící zaUízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 
opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestní činnosti, oběti domácího násilí, 
osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových 
látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané – více jak 1 rok). 
 
Indikátorem č. 63200 bude sledován počet znevýhodněných účastníků v rámci 
projektu zaměstnaných do 6 měsíců po ukončení své účasti na projektu. 
Znevýhodněnými účastníky se rozumí:  
- účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán,  
- účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a 
jejichž členy jsou i vyživované děti,  
- migranti, lidé, kteUí jsou původem z ciziny, menšiny (včetně marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové),  
- zdravotně postižení,  
- jiné znevýhodněné osoby (mládež a mladí dospělí 15-26 let, osoby bez pUístUeší, 
osoby opouštějící zaUízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 
opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestní činnosti, oběti domácího násilí, 
osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových 
látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané – více jak 1 rok). 
 
Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: vlastní šetUení v území a 
pUihlédnutí k plánované alokaci. 
Monitorovací indikátory reagují na zjištění, která vzešla z analýz a šetUení pUi pUípravě 
strategie území MAS Vodňanská ryba. V území se jeví jako vhodné financovat 1 již 
existující sociální podnik. Podpora je cílena na rozvoj sociálního podniku. Jedná se o 
aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním 
vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostUedí. V našem měUítku jde 
o mikropodnik. 
 
Preferenční kritéria 
Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů SCLLD a 
finančního plánu a slouží jako vodítko pro určení preferenčních kritérií.  
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Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly 
preferovány projekty, které nejvíce pUispívají k naplňování cílů SCLLD MAS 
Vodňanská ryba: princip zvýhodnění projektů, které budou využívat integrační 
procesy a inovativní postupy. 

 

OpatUení 4: Prorodinná opatUení obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni 
Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se OpatUení váže) 

 Prioritní oblast II: Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje 

OpatUení PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost 
PodopatUení SCLLD II.2.1h): Prorodinná opatUení 
PodopatUení SCLLD II.2.1d): RozšiUování dalších činností v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 10Ř/2006 Sb. 
PodopatUení SCLLD II.2.1e): Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, 
v území s vysokou kriminalitou, kumulací sociálních problémů, menšin, cizinců atd. 
PodopatUení SCLLD II.2.1f): Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 
vyloučením na trhu práce vzděláváním, poradenstvím atd. 
PodopatUení SCLLD II.2.1g): VytváUení nových pracovních míst, snižování lokální 
nezaměstnanosti 
Specifický cíl II.5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení 

OpatUení PO SCLLD II.5.1: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení  
PodopatUení SCLLD II.5.1g): Podpora vzniku alternativních možností pUedškolního, 
školního vzdělávání i mimoškolních činností (lesní školky, dětské skupiny, jesle, 
mateUská centra, dětské kluby, pUíměstské tábory atd.) 
OpatUení vychází z problémů a potUeb, které byly stanoveny na základě výsledků 
socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a zjišťování mezi cílovými skupinami. 
OpatUení je zaměUeno na podporu prorodinných opatUení, což je jedna z oblastí, 
kterou Ueší SC 2.3.1 OPZ. OpatUení pUispívá k sociálnímu začleňování 
znevýhodněných sociálních skupin obyvatelstva ve venkovských oblastech. 
Na území MAS dojde realizací opatUení ke zlepšení dostupnosti služeb pro rodiny 
s dětmi, tím také k vyššímu využití ekonomického potenciálu a k podpoUe zvyšování 
zaměstnanosti. 

Vazba na specifické cíle OPZ 

IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje 

SC 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do Uešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
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IP 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně pUístupu k zaměstnání a 
kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a prosazování stejného 
ohodnocení za stejnou práci, SC 1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu 
práce  
IP 2.2 Zlepšování pUístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu,  
SC 2 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 
OpatUení pUispívá k sociálnímu začleňování znevýhodněných sociálních skupin 
obyvatelstva ve venkovských oblastech.  
OpatUení je plně v souladu se SC  2.3.1 - Podpora prorodinných opatUení obcí a 
dalších aktérů na místní úrovni. OpatUení má zajistit prorodinná opatUení, která 
povedou ke zvýšení dostupnosti služeb péče o děti v návaznosti na slaďování 
pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti pečujících 
osob. 

Cíle opatUení OPZ 
Cílem opatUení je zlepšit sociální začlenění znevýhodněných skupin obyvatel, kteUí 
pečují o malé děti či jiné závislé osoby, a tato péče jim nedovoluje či je omezuje v 
uplatněné na pracovním trhu, a to včetně osob, které se vracejí na trh práce po 
návratu z mateUské či rodičovské dovolené. Zlepšení postavení těchto 
znevýhodněných osob na trhu práce bude v tomto opatUení podporováno 
prostUednictvím zajištění péče o malé děti v době, kdy tuto péči nepokrývají základní 
školy a mateUské školy.  
Cílem tohoto opatUení je zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zaUízení a 
služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění 
slučitelnosti pracovního a soukromého života, podpory vzdělávání žen za účelem 
zvýšení jejich zaměstnatelnosti po výpadcích v kariéUe z důvodu péče o děti či jiné 
závislé členy rodiny, zvýšení využívání flexibilních forem práce jako jedné z forem 
podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, snížení diskriminace 
žen na trhu práce a také snížení vertikální, ale i horizontální segregace trhu práce a 
snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Je nezbytné odstraňovat genderové 
stereotypy a diskriminaci na trhu práce, jež ženám obecně (nejenom ženám 
pečujícím o závislé osoby) ztěžují situaci na trhu práce, co se napUíklad týče jejich 
kariérního postupu, či pUístupu k zaměstnání. Cílem je zlepšit postavení podpoUených 
žen na trhu práce, zejména z ohrožených skupin (ženy po mateUské a rodičovské, 
pečující ženy či ženy ve starším věku). Cílem je také podpora adaptability pracovní 
síly, která umožní investice do odborného rozvoje zaměstnanců, eliminaci problémů 
spočívajících v nízké zaměstnanosti osob s nízkým vzděláním a také zapracování 
pracovní síly pUímo u zaměstnavatele, včetně takových osob, které byly dlouhodobě 
mimo trh práce a je proto nutné posílení jejich adaptability věnovat zvýšené úsilí. 
 

Popis možných zaměUení projektů 

V tomto opatUení budou podporovány projekty, které povedou ke zvýšení dostupnosti 
služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného 
života a zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.  
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Podporována budou napU.   zaUízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 
zaUízení (typu školní družiny, dětské kluby) pro děti od 3 let,   pUíměstské tábory v době školních prázdnin pro děti od 3 let,   doprovody na kroužky a zájmové aktivity pro děti od 3 let  společná doprava dětí do/ze školy anebo pUíměstského tábora pro děti od 3 let  vzdělávání pečujících osob (napU. vzdělávání chův – akreditované 
rekvalifikace, pUíprava a realizace dalšího vzdělávání podle zák. č. 17ř/2006 
Sb., o ověUování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – vykonání zkoušky) 

 
Nebudou podporována zaUízení péče o děti pUedškolního věku ani dětské skupiny, 
neboť dle informací z absorpční kapacity, není o tento typ podpory v území MAS 
zájem a tudíž jsem nebude cílená finanční podpora.  
 
Cílové skupiny  osoby pečující o malé děti,  rodiče samoživitelé,  osoby vracející se na trh práce po návratu z mateUské/rodičovské dovolené,  osoby pečující o jiné závislé osoby 

Vazba na specifické cíle operačních programů 

IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu. 
Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů: vazba 
není. 
 

Vazba na ostatní OpatUení/Fiche CLLD 

OPZ OpatUení 1 Tešení lokální nezaměstnanosti 
OPZ OpatUení 2 Podpora sociálního začleňování a sociálních služeb v souladu 
se zákonem č. 10Ř/2006 Sb. 
OPZ OpatUení 4 RozšiUování dalších činností v rámci sociálního začleňování 
nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 

IROP OpatUení 2 Sociální začleňování a služby 

 

PUíjemci dotace (podle OP)  místní akční skupina  poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 10Ř/2006 Sb., o 
sociálních službách  nestátní neziskové organizace  obce dle zákona č. 12Ř/2000 Sb., o obcích (obecní zUízení)  organizace zUizované obcemi   organizace zUizované kraji  dobrovolné svazky obcí  vzdělávací a poradenské instituce 
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 školy a školská zaUízení a ostatní subjekty nabízející služby zájmového a 
neformálního vzdělávání dětí a mládeže na území MAS.  obchodní korporace (veUejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodáUské zájmové sdružení, družstvo, sociální družstvo, 
evropská družstevní společnost)  OSVČ  profesní a podnikatelská sdružení  sociální partneUi 

Typy pUíjemců budou upUesněny dle podmínek pUíslušné výzvy. 

Absorpční kapacita  
V území je dostatečná absorpční kapacita v souladu s cíli opatUení. Je zde 
dostatečné množství potencionálních žadatelů, kteUí již mají zkušenosti s obdobnými 
projekty, s pUipravenými projektovými záměry, schopnými zajistit spolufinancování 
projektů napU. organizace (zejména neziskového charakteru), kluby, mateUská centra, 
školská zaUízení aj. zabývající se problematikou slaďování rodinného a profesního 
života, popU. se realizují v oblasti péče o děti. Další dotčenou skupinou organizací 
jsou organizace zabývající se poUádáním pUíměstských táborů či obdobných aktivit. 
Velká část těchto aktivit jsou aktivity částečně či zcela placené a z tohoto důvodu 
nedostupné rodinám a osobám ohrožených sociálním vyloučením. Určitý potenciál 
lze spatUovat v rodinných centrech či klubech maminek (většinou neformální 
organizace či spolky). 
 

Typ a počet 
žadatelů 

Počet podaných 
projektů 

PUedpokládaný objem 
uznatelných nákladů 
v projektech (Kč) 

PUedpokládaný objem 
uznatelných nákladů 
v projektech (%) 

NNO 3 1 092 091,00 35 % 

Obec 2 936 008,00 30% 

Organizace 
zUizované obcemi 
nebo kraji 

1 156 013,00 5% 

Školy a školská 
zaUízení 

2 780 065,00 25% 

Obchodní 
korporace, OSVČ 

1 156 013,00 5% 

 

Vliv opatUení na naplňování horizontálních témat 
Udržitelný rozvoj - neutrální 
Rovné pUíležitosti a nediskriminace -  pozitivní opatUení je zaměUeno na zlepšování 
postavení na trhu práce a tím i na sociální integraci sociálně znevýhodněných skupin, 
které jsou znevýhodněné tím, že pečují o malé děti. OpatUení je zaměUeno na 
zajištění péče o děti mimo rodinu, a tak uvolňuje pečující osobu pro trh práce či pro 
získání kvalifikace za účelem zlepšení postavení pečující osoby na trhu práce.  
Rovnost žen a mužů - pozitivní – opatUení je zaměUeno na vytváUení podmínek pro 
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rovnost mužů a žen na pracovním trhu. OpatUení je zaměUeno na zajištění péče o děti 
pUedškolního a mladšího školního věku v době, kdy tuto péči nezajišťuje základní 
škola či mateUská škola. Protože v rodinách je péče o děti zajišťována pUedevším 
ženami a je jedním z významných faktorů, které omezují ženy v uplatnění na 
pracovním trhu, pUispěje zajištění péče o děti mimo rodinu ke snížení diskriminace 
žen na pracovním trhu.  

Priorizace navrhovaných opatUení 
Navrhovaná opatUení budou financována v rámci alokace 3 120 190 Kč.  
Navrhovaná opatUení v prioritě a) 
ZaUízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování:   pUíměstské tábory  dětské kluby  společná doprava dětí do/ze školy a/nebo pUíměstského tábora  doprovody na kroužky a zájmové aktivity  vzdělávání pečujících osob  

 
Navrhovaná opatUení v prioritě b)  
Navýšení alokace bude využito na navrhovaná opatUení v prioritě a)  
 
MAS Vodňanská ryba, z. s. bude výzvy vyhlašovat neodkladně po vydání 
akceptačního dopisu. 
 
Na opatUení č. 4 Prorodinná opatUení obcí a dalších aktérů na místní úrovni bude 
vyhlášena jedna výzva, a to výzva č. CLLD_4_01 s finanční alokací plánované výzvy 
– celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 120 190,00 Kč. Výzva bude zaměUena na 
neinvestiční podporu aktivit trávení volného času dětí a mládeže s cílem podpoUit 
osoby pečující o děti a pUispívat tak ke slaďování pracovního a rodinného života, 
pUedcházet sociálnímu vyloučení pečujících osob, včetně zlepšení jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce. Podpora bude zaměUena pUedevším na: 
 
a) PUíměstské tábory za účelem plnohodnotného zapojení rodičů do pracovního 
procesu.  
Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. 
 
b) ZaUízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
(ranní či odpolední pobyt).  
Podpora je určena na vybudování zaUízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a 
provozování zaUízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních 
forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potUebám 
rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do 
pozdního odpoledne). Cílem je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, 
kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích 
aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti. ZaUízení je určeno pro děti, 
které jsou žáky 1. stupně ZŠ. OpatUení není zaměUeno na děti do tUí let věku ani na 
pUedškolní děti. 
 
 
 



LIDÉ VENKOVU, VENKOV LIDEM 

 
 

 
27 

 
Monitorovací indikátory výstupu 
 

Číslo 
 

 Výchozí stav Cílový stav 

50001 
 

Kapacita podpoUených zaUízení péče 
o děti nebo vzdělávacích zaUízení 

 

0 105 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteUí 
podporují flexibilní formy práce 

0 3 

60000 Celkový počet účastníků 0 185 

 

Indikátorem č. 50001 budeme sledovat kapacitu podpoUených zaUízení péče o děti 
nebo vzdělávací zaUízení. Kapacita je tvoUena celkovou kapacitou zaUízení péče o 
děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování.  
Hodnota indikátoru byla stanovena dle sběru projektových záměrů a pUedpokládá se: 

a) podpora pUíměstských táborů – kapacita poUádaného pUíměstského tábora je 10 
osob/1 projekt a tento projekt bude organizován celkem 6 organizacemi, tzn. 
6*10=60 osob okamžité kapacity.  
b) podpora tUí dětských klubů s průměrnou kapacitou podpoUených zaUízení ve výši 
15 osob = celková podpoUená kapacita 45 osob 

V indikátoru není zahrnuta podpora zaUízení péče o děti pUedškolního věku ani 
dětských skupin, neboť dle informací z absorpční kapacity, není o tento typ podpory 
v území MAS zájem a tudíž jsem nebude cílená finanční podpora.  
 
Indikátorem č. 60000 budeme sledovat počet účastníků, kteUí mají v projektu vyšší 
podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace 
projektu). Tento účastník musí být identifikovatelný, s využitím jména, pUíjmení, 
bydliště a data narození. Hodnota indikátoru byla stanovena na základě:  
a) pUedpokládaného počtu poUádaných pUíměstských táborů (celkem 6 – kapacita na 
1 tábor je 10 dětí na jeden projekt). PUedpokládáme, že žadatelem bude 6 
organizací, které budou poUádat pUíměstské tábory v rámci tUíletých projektů 
(pUepokládáme tábor po dobu trvání 5 pracovní dní). Tzn. celkový počet osob za 
jeden projekt pUi kapacitě 1 tábora 10 dětí je 60 dětí (rodičů) (6*10 = 60 osob). Avšak 
indikátor je stanoven na hodnotu 120 osob, protože pUedpokládáme, že dojde 
k pUirozené obměně (doplnění) dětí v průběhu tUí let (jednotlivých běhů na projekt) -  
obměna 10 nových dětí na jeden tUíletý projekt * 6 projektů (organizací) = tzn. vzroste 
počet pečujících osob o 60. Tedy 60 dětí (rodičů) v rámci všech 6 projektů + 60 
obměněných dětí (rodičů) =120 dětí (rodičů) za všechny tábory a všechny projekty 
včetně obměn. 
b) pUedpokládaného počtu poUádaných dětských klubů (celkem 3 – kapacita 1 
dětského klubu je 15 osob). PUedpokládáme, že žadatelem budou 3 organizace, 
které v rámci 1 projektu budou dětský klub poUádat. Tzn. celkový počet osob za jeden 
projekt 1 dětského klubu je 15 osob, frekvence 3 dětské kluby za rok je 45 osob 
(3*3*15 = 135 osob). Tzn. za tUi projekty celkem 135 účastníků. Avšak indikátor je 
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stanoven na hodnotu 60 osob, protože pUedpokládáme, že pečující osoba bude 1 
s více dětmi začleněnými do dětského klubu.  
c) pUedpokládaného počtu pečujících osob z indikátoru 62600, které chceme podpoUit 
rekvalifikací s bagatelní podporou (více jak 40 hodin za celou délku realizace 
projektu). Tento účastník musí být identifikovatelný, s využitím jména, pUíjmení, 
bydliště a data narození. 
 
Indikátorem č. 50105 budeme sledovat počet zaměstnavatelů nabízející alespoň 
jednu z těchto forem práce: 
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou 
provozovnu  
- zkrácený pracovní úvazek s plnou pUítomností na pracovišti nebo kombinující 
práci z domova s prací v zaměstnání 
a) pravidelný (napU. 5x týdně 4 hodiny) 
b) flexibilní (20 hodin týdně)  
- stlačený pracovní týden (napU. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne) 
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou) 
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s 
docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato 
forma doposud nebyla zavedena).  
Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce pUed 
zahájením projektu nevyužíval. 
 

Monitorovací indikátory výsledku 
 
Číslo  Výchozí stav Cílový 

stav 
62600 
 

Účastníci, kteUí získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti 
 

0 
 

5 
 

62800 Znevýhodnění účastníci, kteUí po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné pUípravy, 
rozšiUují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ 

0 60 

50130 Počet osob pracujících v rámci 
flexibilních forem práce 
 

0 6 

 
Indikátorem č. 62600 budeme sledovat počet účastníků, kteUí získali potvrzení o 
kvalifikaci v rámci účasti na projektu. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě 
formálního prověUení znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle pUedem 
nastavených standardů. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu 
na počet získaných kvalifikací. „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyU týdnů 
od data ukončení účasti na projektu. 
 
Indikátorem č. 62Ř00 budeme sledovat znevýhodněné osoby, které jsou definovány 
takto: účastnící žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán; účastníci 
žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba není 
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zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti; migranti, lidé, kteUí jsou původem 
cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové); 
zdravotně postižení, jiné znevýhodněné osoby, bezdomovci nebo osoby vyloučené z 
pUístupu k bydlení, lidé z venkovských oblastí. 
OpatUení OPZ 4 doplňuje chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 
zaUízení a pomáhá cílové skupině z Uad rodičů lépe sladit svůj osobní a pracovní 
život. S ohledem na celkový počet účastníků (viz indikátor 60000 – opatUení OPZ 4) 
je cílová hodnota stanovena na úrovni 50% úspěšnosti naplnění výše uvedeného 
účelu intervence. 
 
Indikátorem 50130 budeme sledovat osoby pracující na jednu z těchto forem práce: 
práce konaná alespoň z 50% fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou 
provozovnu; zkrácený pracovní úvazek s plnou pUítomností na pracovišti nebo 
kombinující práci z domova s prací v zaměstnání; sdílení pracovní místo – částečný 
úvazek a sdílené pracovní místo s další osobou; práce na dohodu o pracovní činnosti 
nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání dle dohody se 
zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla zavedena). Osoba 
se započítává pouze tehdy, byla-li pUed vstupem do projektu nezaměstnaná, 
neaktivní nebo měla nižší úvazek. 
 
Preferenční kritéria 

Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů SCLLD a 
finančního plánu a slouží jako vodítko pro určení preferenčních kritérií.  
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly 
preferovány projekty, které nejvíce pUispívají k naplňování cílů SCLLD MAS 
Vodňanská ryba: princip zvýhodnění projektů, které budou využívat integrační 
procesy a inovativní postupy. 
 

Finanční plán pro Programový rámec OPZ 

 

 OpatUení Alokace v 
Kč 

% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Tešení lokální 
nezaměstnanosti 5 673 105 40 0 0 0 1 871 568,63 2 046 935,92 1 754 600,45 0 0 

2 Podpora sociálního 
začleňování a 

sociálních služeb 
4 255 065 30 0 0 0 213 171,75 568 458 1 134 823,50 1 630 131,75 708 480,00 

3 Sociální podnikání 1 134 640 8 0 0 0 243 137,14 648 365,72 243 137,14 0 0 

4 Prorodinná opatUení 3 120 190 22 0 0 0 0 0 0 1 990 582,00 1 129 608,00 

 Celkem CZV 14 183 000 100 0 0 0 2 327 877,52 3 263 759,64 3 132 561,09 3 620 713,75 1 838 088,00 
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Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech 2017 – 2021 
programového rámce OP Z pro MAS Vodňanská ryba 

PoUadové 
číslo výzvy 
MAS 

Název, stručný popis zaměUení výzvy Finanční alokace 
plánované výzvy – 
celkové způsobilé 
výdaje (celkem 
v tis. Kč) 

Plánovaný 
termín 
vyhlášení 
výzvy 
(měsíc, rok) 

CLLD_1_01 OpatUení 1 Tešení lokální nezaměstnanosti 
Podpora bude zaměUena na podporu tvorby 
pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních 
pUíležitostí. 
Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální 
začleňování, zaměstnanost 

Podopatření SCLLD II.2.1g): Vytváření nových pracovních 
míst, snižování lokální nezaměstnanosti 

5673,20 11/2017 

CLLD_2_01 OpatUení 2 Podpora sociálního začleňování a 
sociálních služeb 
Podpora bude zaměUena na zvyšování dostupnosti 
terénních a ambulantních sociálních služeb a na 
podporu komunitních sociálních služeb. 
Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální 
začleňování, zaměstnanost 
Podopatření SCLLD II.2.1a): Rozšiřování sociálních služeb 
v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. 
Podopatření SCLLD II.2.1c): Realizace komunitní sociální 
práce v komunitních centrech 
Podopatření SCLLD II.2.1d): Rozšiřování dalších činností 
v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim 
zákona č. 108/2006 Sb. 

3000,00 06/2018 

CLLD_3_01 OpatUení 3 Sociální podnikání 
Podpora bude zaměUena na podporu rozvoje již 
existujícího sociálního podniku. 

Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální 
začleňování, zaměstnanost 

Podopatření SCLLD II.2.1g): Vytváření nových pracovních 
míst, snižování lokální nezaměstnanosti v obcích 

1134,64 01/2018 

CLLD_4_01 OpatUení 4 Prorodinná opatUení obcí a dalších 
aktérů na místní úrovni 
Podpora bude zaměUena na neinvestiční podporu 
aktivit trávení volného času dětí a mládeže. 

Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální 
začleňování, zaměstnanost 

Podopatření SCLLD II.2.1h): Prorodinná opatření 

3120,26 08/2017 

CLLD_2_02 OpatUení 2 Podpora sociálního začleňování a 
sociálních služeb 
Podpora bude zaměUena na zvyšování dostupnosti 
terénních a ambulantních sociálních služeb a na 
podporu komunitních sociálních služeb. 
Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální 
začleňování, zaměstnanost 
Podopatření SCLLD II.2.1a): Rozšiřování sociálních služeb 
v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. 
Podopatření SCLLD II.2.1c): Realizace komunitní sociální 
práce v komunitních centrech 
Podopatření SCLLD II.2.1d): Rozšiřování dalších činností 
v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim 
zákona č. 108/2006 Sb. 

1254,00 04/2019 
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