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2.5.2 Operační program Zaměstnanost – OPZ 
V programovém rámci OPZ jsou aktivity podporovatelné ze specifického cíle 2.3.1 tematicky 

rozděleny do 4 opatření.  

 

Název 
opatření: 

2.1 Podpora sociálního začleňování 

Specifický cíl 
SCLLD: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Opatření 
SCLLD: 

1.3.6 Podpora služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení, 
sociálního poradenství, komunitní sociální práce a 
sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení 
Dále i: 
1.3.1  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb a jejich vybavení 
1.3.2  Podpora všech druhů terénní péče, vč. neformální a sdílené péče 
1.3.3     Optimalizace sítě zdravotnických a sociálních zařízení s cílem zlepšení 
dostupnosti služeb pro klienty; provázání služeb do efektivního, uživatelsky 
příjemného systému 
1.3.5  Vzdělávání pracovníků sociálních a zdravotních služeb, zvyšování 
profesionality, poradenství 
1.3.8  Podpora prevence v oblasti kriminality, závislostí (drogy, hráčství apod.) a 
dalších sociálně patologických jevů – preventivní programy a vzdělávání ve školách, 
pro občany, pro skupiny obyvatel s rizikovým chováním a ohrožené sociálním 
vyloučením a v sociálně vyloučených lokalitách 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problém sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
osob a sociálně patologických jevů v území. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit podporovat sociální služby, 
které budou přispívat k sociálnímu začlenění, prevenci sociálního vyloučení osob 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a prevenci sociálně 
patologických jevů. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.2, 2.3 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.5 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 2 000 000 Kč 
2018: 2 000 000 Kč 
2019-2023: 0 Kč 
Z důvodu očekávaného nového zákona o sociálních službách předpokládáme 
vyhlášení 1.výzvy na podzim 2017. 

F) Popis 
možných 
zaměření 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.: 
Odborné sociální poradenství 
Terénní programy  
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projektů: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Krizová pomoc 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Sociální rehabilitace 
Sociálně terapeutické dílny 
Služby následné péče 
Podpora samostatného bydlení 
Osobní asistence 
Odlehčovací služby 
 
Programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb.: 
Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání 
Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a 
péči 
Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro 
osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty 
Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního 
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci 
Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, 
včetně rozvoje domácí paliativní péče 
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin 
Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného 
bydlení 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
Osoby se zdravotním postižením, kombinovanými diagnózami a ohrožené 
specifickými zdr.riziky 
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, , oběti trestné činnosti, osoby po 
výkonu trestu a opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené předlužeností, 
osoby ohrožené vícenásobnými riziky 
Osoby pečující o malé děti a jiné závislé osoby 
Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální 
integrace 
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách 
Pro aktivity nad rámec základních činností sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb. 
navíc: 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi a kraji 
Dobrovolné svazky obcí 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V území existuje řada registrovaných sociálních služeb. 
Jsou to 2 centra denních služeb, která nabízejí ambulantně služby pro osoby s 
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mentálním postižením. 
Existuje zde 1 domov pro osoby se zdravotním postižením, který nabízí i chráněné 
bydlení.  
Celkem 6 subjektů nabízí odborné sociální poradenství – 3 z nich ambulantní 
formou, což jsou poradny pro rodinu, mezilidské vztahy a občanská poradna. Další 
3 subjekty, mezi nimi hospic, nabízí odborné sociální poradenství především 
zdravotně postiženým.  
3 subjekty nabízí odlehčovací služby hlavně pro osoby se zdravotním postižením 
(vč. mentálního a kombinovaného). 
6 subjektů nabízí pečovatelskou službu, a to vždy terénní formou většinou pro 
zdravotně postižené, 1 subjekt terénní programy (pro různé skupiny osob, i pro 
osoby ohrožené sociálně patologickými jevy) a sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, 2 subjekty sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním 
postižením a rovněž 2 subjekty sociálně-terapeutické dílny (pro osoby s duševním a 
mentálním postižením). 2 subjekty nabízí podporu samostatného bydlení. 
Z dotazníkového šetření v obcích vyplývá, že zde rovněž existují 4 mateřská / 
rodinná centra, 2 domovy dětí a mládeže (a další neformální místa setkávání dětí) a 
7 domovů s pečovatelskou službou. 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 5 NNO, 1 příspěvková organizace obce, 1 obchodní korporace a 1 OSVČ. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i zdravotně postižení, chronicky nemocní, osoby ohrožené 
závislostí na návykových látkách a dalšími sociálně patologickými jevy, některé 
etnické menšiny, zejména Romové, migranti, propuštění vězni.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Součástí plánovaných aktivit jsou i služby pro rodiny s dětmi, které ve výsledku 
především usnadňují pozici žen, které ve většině případů nesou hlavní zátěž péče o 
děti. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v jednotlivých výzvách MAS. 

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci 0 50 

67001 Kapacita podpořených 
služeb 

Místa 0 9 

67401 Nové nebo inovované 
sociální služby týkající se 
bydlení 

Služby 0 1 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 

Dokumenty 0 1 
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(vč. evaluačních) 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

67010 Využívání podpořených 
služeb 

Osoby 0 10 

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

Osoby 0 10 

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

Osoby 0 20 
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Název 
opatření: 

2.2 Prorodinná opatření 

Specifický cíl 
SCLLD: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Opatření 
SCLLD: 

1.3.7 Podpora prorodinných opatření 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problematiku prorodinných opatření. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je podpora prorodinných opatření formou podpory zařízení typu 
školní družiny, kluby, podpora dětských skupin.  Ta pomohou lépe sladit pracovní 
život a péči o rodinu. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.3 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.5 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 3 000 000 Kč 
2018: 2 000 000 Kč 
2019: 2 000 000 Kč 
2020-2023: 0 Kč 
Z průzkumu MAS se předpokládá potřebnost a zájem o realizaci těchto projektů. 
Lze očekávat dostatečný počet subjektů, které budou chtít realizovat své projekty, 
je proto plánováno vyhlášení 3 výzev. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 
zařízení (školní družiny, kluby), možná je podpora příměstských táborů i společné 
dopravy dětí. 
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
Příměstské tábory 
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 
Vzdělávání pečujících osob 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

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

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi/kraji  
Dobrovolné svazky obcí 
 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 
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Profesní a podnikatelská sdružení 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V souvislosti s tlakem mnoha firem na vysokou produktivitu a pracovní nasazení 
zde existuje společenská poptávka na realizaci různých forem prorodinných 
opatření. V území existuje 1 evidovaná dětská skupina podle zákona č. 247/2014 
Sb.  Je zde značné množství osob nabízejících hlídání dětí. Rovněž některé firmy 
nabízí různou formu pomoci rodičům malých dětí ve formě pružné pracovní doby, 
práce z domova, firemních školek apod. Situaci rozptýlenosti malých obcí bez MŠ i 
ZŠ lze řešit zajištěním společné dopravy dětí. Zároveň je žádoucí vyřešit problém 
letních prázdnin, kdy v současné době neexistuje možnost příměstských táborů. 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 3 NNO, 2 obce, 1 příspěvkové organizace obce, 2 obchodní korporace a 1 
OSVČ. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob ohrožených na trhu 
práce.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob ohrožených na trhu 
práce, především ženy, které ve většině případů nesou hlavní zátěž péče o děti. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS. 

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 87 

50001 Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby 0 50 

50100 Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního 
věku 

Zařízení 0 1 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokumenty 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

50110 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Osoby 0 17 

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

Osoby 0 3 
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62600 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Osoby 0 1 

 

  



 

9 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

Název 
opatření: 

2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení 
 

Specifický cíl 
SCLLD: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu  
* 2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké škály podnikatelských subjektů a 
pracovních příležitostí s preferencí malých a středních firem, vč. živnostníků, 
podomácké výroby a řemeslných profesí – sekundární vazba 

Opatření 
SCLLD: 

2.3.2 Podpora nástrojů k uplatnění na pracovním trhu a získání pracovních 
zkušeností a návyků (kariérní poradenství, diagnostika, zprostředkování 
zaměstnání, prostupné zaměstnání, motivační aktivity, veřejně prospěšné práce,…) 
Dále i: 
2.3.1 Vzdělávání a růst kvalifikace pracovních sil (rekvalifikace, celoživotní 
vzdělávání,…) 
2.3.3 Spolupráce zaměstnavatelů, škol a dalších lokálních partnerů na trhu práce 
(praxe, stáže, dny otevřených dveří ve firmách, příklady dobré praxe, setkávání 
ředitelů škol a podnikatelů, regionální burzy práce, job centra,…) 
2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení uvolněných 
pracovních míst 
2.3.5 Zavádění flexibilních forem organizace práce (částečné pracovní úvazky, 
home office, sdílená pracovní místa,…) 
2.1.1 Podpora podnikatelského prostředí v obcích, zejména malých a středních 
podniků (vzdělávání a poradenství podnikatelům, databáze podnikatelů v obcích, 
společný marketing a propagace, pomoc se zajištěním prostor) 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problém zvýšení zaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit podporovat zvýšení 
zaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.2 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1 a 1.3 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 2 000 000 Kč 
2018: 1 500 000 Kč 
2019-2023: 0 Kč 
Plánovány jsou 2 výzvy ve 2 po sobě jdoucích letech. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

Podpora nástrojů k vyššímu uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (motivace a aktivizace 
cílových skupin a rozvoj jejich kompetencí, zvýšení orientace osob v požadavcích 
trhu práce) 
Zvyšování zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce (nástroje ke vzniku 
nových a udržení stávajících pracovních míst, zahájení podnikatelské činnosti) 
Podpora udržitelnosti osob na trhu práce (podpora flexibilních forem 
zaměstnávání, podpora zaměstnanců, prostupného zaměstnávání). 
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Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 
Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 
Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 
Podpora prostupného zaměstnávání 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby 
Osoby znevýhodněné na místním pracovním trhu (osoby s nízkou úrovní 
kvalifikace, propuštění zaměstnanci, osoby s kumulací hendikepů, atd.) 
Osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi/krajii 
Dobrovolné svazky obcí 
 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 
 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 1 NNO, 1 příspěvková organizace obce, 2 obchodní korporace a 1 OSVČ. 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

Na území vykonávají svoji působnost 4 kontaktní pracoviště Úřadu práce (v 
Turnově, Mnichově Hradišti, Jičíně a Mladé Boleslavi), v území sídlí 2 agentury 
práce, nestátní neziskové organizace, do realizace projektů se mohou zapojit i 
města a obce v území, sociální podnikatelé, zaměstnavatelé, realizátoři veřejné 
služby a dobrovolnické služby, hospodářská komora. 
Rekvalifikaci mohou vykonávat i vzdělávací subjekty v území s akreditovaným 
vzdělávacím programem nebo školy v rámci oboru vzdělání, který mají zapsaný 
v rejstříku škol. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z 
obtížně dopravně dostupných oblastí, absolventi škol, drogově závislí, propuštění 
vězni.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou zaměřeny na muže i ženy bez rozdílu, ve svém důsledku 
však mohou mít pozitivnější vliv na ženy, které mají obecně na pracovním trhu 
horší postavení. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS.  

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 
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50105 Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy 
práce 

Podniky 0 4 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 31 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokumenty 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

50130 Počet osob pracujících v 
rámci flexibilních forem práce  

Osoby 0 7 

62600 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Účastníci 0 27 

62700 Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby 0 18 

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

Osoby 0 18 
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Název 
opatření: 

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice  
 

Specifický cíl 
SCLLD: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu 

Opatření 
SCLLD: 

2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení uvolněných 
pracovních míst 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problematiku neinvestiční podpory sociálního podnikání.  
 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit vytvářet podmínky pro vznik a 
rozvoj sociálních podniků.   

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.2 a 2.3 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.4 v programovém rámci IROP. 
Vazba na opatření 3.3 v programovém rámci PRV. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 1 000 000 Kč 
2018: 646 000 kč 
2019-2023: 0 Kč 
Plánovány jsou 2 výzvy ve 2 po sobě jdoucích letech. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – Integrační 
sociální podnik 
 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené: 
Osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané 
Osoby se zdravotním postižením dle §67 z. č. 435/2004 Sb. nebo dle zákona č. 
108/2006 Sb., v nebo po výkonu trestu, opouštějící institucionální zařízení) 
Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

Obchodní korporace 
OSVČ 
Nestátní neziskové organizace 
 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 1 obchodní korporace. 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V území existuje potenciál pro vznik sociálního podniku, který může být vhodným 
řešením problémů místních komunit a napomoci sociálnímu začlenění a 
pracovnímu uplatnění osob obtížně umístitelných na pracovním trhu. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby se 
zdravotním postižením, propuštění vězni, osoby opouštějící zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné péče.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou zaměřeny na muže i ženy bez rozdílu, ve svém důsledku 
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však mohou mít pozitivnější vliv na ženy, které mají obecně na pracovním trhu 
horší postavení. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS.  

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 2 

10213 Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Organizace 0 1 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokumenty 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

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

Organizace 0 1 

62600 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Osoby 0 1 

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

Osoby 0 1 

* indikátor se bude plnit až v průběhu projektu  
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Tabulka č. 21: Analýza rizik projektů z OPZ 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika 

Pravděpo-
dobnost 
(P) 

Dopad 
(D) V=P*D 

Finanční riziko           

nedostatek financí MAS na zajištění 
realizace strategie / programového 
rámce 2 5 10 

hledání finančních zdrojů (dotace od orgánů veřejné 
správy, dary) 

OPS pro Český ráj 

rozvoj vlastní ekonomické činnosti 

zvýšení členských příspěvků 

nedostatek financí žadatelů na 
předfinancování a spolufinancování 
projektů 2 5 10 

hledání dalších finančních zdrojů (banka, partnerství s 
dalšími subjekty,..) 

individuální 
žadatelé 

snížení nebo odebrání dotace 
jednotlivým projektům 2 5 10 konzultace MAS s žadateli 

individuální 
žadatelé a OPS pro 
Český ráj 

        konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  OPS pro Český ráj 

        pečlivé studium dotační smlouvy a podmínek výzvy 
individuální 
žadatelé 

Organizační riziko           

nezvládnutí realizace programového 
rámce (administrace projektů, 
monitoring, evaluace, animační 
aktivity) 2 5 10 

personální zajištění kanceláře MAS 

OPS pro Český ráj 

školení zaměstnanců kanceláře MAS 

zavedení motivačních faktorů pro zaměstnance 

pečlivé dodržování metodiky OPZ 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

náročnost realizace pro jednotlivé 
žadatele 3 3 9 

konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj 

školení zaměstnanců kanceláře MAS 

jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS 

zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných 
výzev MAS 

Právní riziko           
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nedodržení pravidel zadávacích 
řízení 2 5 10 

konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

pravidelná komunikace s řídícím orgánem OPZ 
individuální 
žadatelé 

jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS OPS pro Český ráj 

nedodržení souvisejících právních 
předpisů a pravidel žadateli 
(kvalifikace pracovníků sociálních 
služeb, zařazení do krajské sítě 
podporovaných služeb,...) 1 5 5 konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

        pravidelná komunikace s řídícím orgánem OPZ 
individuální 
žadatelé 

        konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj 

        jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS 

        
zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných 
výzev MAS 

překryv aktivit s jinými aktivitami 
financovanými z jiných zdrojů 1 5 5 konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj         
konzultace MAS s dalšími subjekty (Úřad práce, Krajský 
úřad) 

Věcné riziko           

neschválení programového rámce 
(je i finančním rizikem) 2 5 10 

pečlivé dodržování met.pokynů a informací řídícího orgánu 
OPZ 

OPS pro Český ráj 

pravidelné konzultace s NS MAS a řídícím orgánem OPZ 

pečlivé zpracování programového rámce 

konzultace s Úřadem práce, Krajským úřadem,příp. dalšími 
zainteresovanými institucemi 

využití služeb odborníků a expertů v problematice 

pravidelná kontrola portálu ISKP14+ k zajištění reakce na 
výtky k věcnému hodnocení v dané lhůtě 

neplnění cílů programového rámce / 
nedostatek podaných žádostí 3 4 12 

provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu 
formulace strategie a programového rámce 

OPS pro Český ráj 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 
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konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 

neplnění indikátorů výstupu 3 4 12 

provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu 
formulace strategie a programového rámce 

OPS pro Český ráj 

výběr relevantních indikátorů a stanovení realistických 
cílových hodnot 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 

zohlednění indikátorů v kritériích výběru projektů 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 

neplnění harmonogramu realizace 
(finančního plánu) strategie 2 4 8 

personální zajištění kanceláře MAS 

OPS pro Český ráj 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 

operativní změna v harmonogramu plánu výzev a 
administraci projektů 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 
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