Programový rámec OP Zaměstnanost
Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) bude
realizován v investiční prioritě 2.3, specifickém cíli 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“.
V území MAS se sice nachází sociálně vyloučená lokalita (město Svitavy), ale žádné město či obec
není zapojeno do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v rámci
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
V rámci zpracování SCLLD byly na území MAS identifikovány problematika sociálního
začleňování a problematika nezaměstnanosti, jako jedny z hlavních oblastí, na které je potřeba se zaměřit.
V uvedené problematice půjde především o posilování sociální inkluze a boj se sociálním vyloučením a
chudobou, zvýšení adaptability pracovní síly a o poskytování adekvátní podpory znevýhodněným osobám na
trhu práce na základě individuálního přístupu respektujícího důvody jejich ohrožení na pracovním trhu.
Předpokládá to při realizaci uplatňovat vzájemnou spolupráci s Úřadem práce ČR a s dalšími partnery na
trhu práce.
Poskytování sociálních služeb je v území MAS poměrně dobře stabilizováno, ale prostřednictvím
alokace MAS může dojít k dalším opatřením, kterými bude sociální starostlivost dále prohlubována. Zde
máme záměry k soustředění služeb sekundární nebo terciární prevence pro osoby žijící na hranici sociálního
vyloučení nebo bezdomovců (např. projekt Šance, který bude město Svitavy investičně uplatňovat mimo
alokaci MAS), vzniku komunitních center, sociálního podnikání, prorodinných opatření, nebo ke zřizování
dalších komunitních sociálních pracovníků včetně domovníků-preventistů v oblasti bydlení osob z
podporovaných cílových skupin. Pokud jde o investiční budování některých z uvedených zařízení nebo o
vznik sociálních podniků, přesahují záměry do programového rámce Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
Indikátory stanovené v SCLLD jsou kvalifikovaným odhadem potencionálních projektů, které má
MAS ve svém zásobníku projektů s tím, že zásobník bude v průběhu nadále doplňován s využitím
ministerstvem práce a sociálních věcí připravovaného přehledu podporovaných aktivit komunitně vedeného
místního rozvoje u MAS.
Z časového hlediska bude ve finančním plánu možné s prvními žádostmi o proplacení projektů
uvažovat v roce 2017, spíše však až v roce 2018. Poslední datum ukončení realizace projektů je stanoveno na
30. června 2023. Ve finančním plánu jsou finanční objemy uvažovány jako součet vlastních zdrojů příjemce
a požadované dotace.
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Tabulka 59 - Provázanost SC OP ZAM s programovým rámcem ZAM SCLLD MAS Svitava
Specifický cíl OP ZAM
SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech

Opatření programového
rámce ZAM v SCLLD

Zdůvodnění nezařazení článků
do programového rámce

ZAM 1, ZAM 2, ZAM 3

Tabulka 60 – Programový rámec OP Zaměstnanost
Operační
Opatření
program

Specifický cíl OP

Oblast 1: Ekonomika – podnikatelsky aktivní,
konkurenceschopný a dostupný region
Specifický cíl 1.3 Podpora zaměstnanosti
Opatření 1.3.1 Zavádění sociálního podnikání ve venkovských
oblastech

ZAM

SC 2.3.1

Opatření 1.3.2 Podpora lokální zaměstnanosti formou
prorodinných opatření a podpora aktérů na místní úrovni

ZAM

SC 2.3.1

ZAM

SC 2.3.1

Specifický cíl 2.1 Zkvalitnit úroveň služeb na venkově
Opatření 2.1.2 Posílení sociálních služeb
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Tabulka 61 – ZAM 1
Opatření programového
rámce
Název opatření
Investiční priorita
Specifický cíl OP ZAM
Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1

Vazba na ostatní specifické
cíle OP ZAM
Cíle opatření SCLLD

Vazba na cíle SCLLD

ZAM 1
Komunitní a sociální služby
2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Opatření ZAM 1 vychází z problémů a potřeb, které byly zjištěny v rámci socioekonomické analýzy. Na území MAS se nachází
sociálně vyloučená lokalita, kde se vyskytují sociálně ohrožené osoby. Podpora vybraných sociálních a komunitních služeb napomůže
zvýšit sociální začlenění těchto sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Je zde tedy přímá vazba na
specifický cíl OP Zaměstnanost 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
ve venkovských oblastech“.
2.1.1 Zvýšit uplatitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících
sociální začleňování
Cílem tohoto opatření je prostřednictvím podpořených vybraných zkvalitněných sociálních služeb zlepšit situaci ohrožených osob
z cílových skupin a zajistit lepší podmínky pro jejich život a předejít tak vyloučení těchto osob ze společnosti. Cílem je také posílení
participace osob z cílových skupin v rámci podpory komunitního centra. Realizací aktivit tohoto opatření, dojde ke zvýšení a
dostupnosti sociálních a komunitních služeb, což přispěje k výraznému snížení počtu osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených včetně zlepšení jejich životní situace a začlenění se do společnosti.
Strategický cíl 2 Kvalitní a spokojený život v území
Specifický cíl 2.1 Zkvalitnit úroveň služeb na venkově
Opatření 2.1.2 Posílení sociálních služeb – hlavní opatření
Specifický cíl 2.5 Rozšíření nabídky volnočasového vyžití obyvatel
Opatření 2.5.2 Vytváření zázemí pro komunitní aktivity – opatření s integrační vazbou
Specifický cíl 2.6 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů sociálního začleňování
Opatření 2.6.1Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit
zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální
práce – opatření s integrační vazbou
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomiky v území MAS
Specifický cíl 1.3 Podpora zaměstnanosti
Opatření 1.3.4 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni – opatření s integrační vazbou
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Provázanost na ostatní
opatření SCLLD a další
operační programy

Vazba na opatření programového rámce OP ZAM:
- vazba na opatření ZAM 2 Sociální podnikání: Opatření v této oblasti mají vazbu na podporu sociálního začleňování cílových skupin
se zvýšením jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb území MAS přímo navazuje na tvorbu
a podporu pracovních míst pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené v oblasti sociálního podnikání.
- vazba na opatření ZAM 3 Prorodinná opatření: Aktivity zaměřené na podporu osob pečující o malé děti a osoby vracející se na trh
práce po návratu z mateřské či rodičovské dovolené mají vazbu na snížení rizika sociálního vyloučení těchto osob a zvýšení jejich
uplatnitelnosti na trhu práce či zlepšení podmínek a životní situace těchto rodin.
Vazba na opatření programového rámce IROP:
- nepřímá vazba
Jelikož aktivity SC 4.1 IROP, které jsou zaměřené na podporu sociálních a komunitních služeb, byly ze strategie MAS vypuštěny
z důvodu odstoupení žadatelů od svých původních projektových záměrů, uvádíme zde nepřímou vazbu. Není totiž vyloučeno, že
někteří žadatelé, které plánujeme podpořit z OP ZAM 1, využijí i podpory z IROP, nikoliv prostřednictvím MAS, ale formou přímého
podání žádosti na operační program. Z IROP by byly případně hrazeny investiční výdaje na podporu sociálních a komunitních služeb.

Priorizace navrhovaných
opatření
Plán vyhlašovaných výzev
Typy projektů

Vazba na opatření programového rámce PRV:
- nepřímá vazba
Některé aktivity podporované z Programu rozvoje venkova mohou úzce souviset s opatřením ZAM 1. Jde zejména o opatření, která
jsou zaměřená na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání. Zde lze uvažovat o začlenění některých vybraných osob
z cílových skupin ZAM 1 do pracovního procesu v této oblasti (vznik nových pracovních míst je v PRV u těchto opatření při
hodnocení projektů preferován).
a) Opatření budou realizovat primárně, a na jejich realizaci bude stačit finanční alokace
MAS plánuje vyhlásit pro toto opatření cca 2 výzvy. Výzvy na toto opatření budou vyhlašovány zpravidla 1 za 3 roky. První výzva
bude vyhlášena přibližně v I. polovině roku 2017. Druhá výzva je naplánovaná pro rok 2020. Ukončení projektu je plánováno na 30. 6.
2023.
a) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence
sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
- Odborné sociální poradenství
- Terénní programy
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Raná péče
- Kontaktní centra
- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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- Sociální rehabilitace
- Sociálně terapeutické dílny
- Služby následné péče
- Podpora samostatného bydlení
- Osobní asistence
- Odlehčovací služby
b) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb podle zák. č.
108/2006 Sb.
- Programy a prevence řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
- Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí
- Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým dušením onemocněním a jejich rodinné příslušníky
- Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi
- Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu či alternativními tresty
- Motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo k prevenci sociálního vyloučení
- Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
- Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, sdílené péče a podpůrné služby určené pro pečující osoby
- Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob
- Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
- Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů
- Aktivity přispívající v boji s diskriminací
- Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území

Cílové skupiny

Příjemci podpory

c) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení
- aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich
schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.: osoby se zdravotním postižením (vč. osob s dušením
onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby
ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící
institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby,
neformální pečovatelé, atd.
Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci; pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci
s klienty pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného přímo na podporu cílové skupiny osob sociálně
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita A) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb
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registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (pro aktivity B a C není podmínka být poskytovatelem sociálních
služeb relevantní)
Nestátní neziskové organizace
Obce a organizace jimi zřizované působící v sociální oblasti
DSO
Školy a školská zařízení
Vzdělávací a poradenské organizace
Obchodní korporace, OSVČ
MAS
Příspěvkové organizace
Profesní a podnikatelské sdružení
Sociální partneři
Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat

Typy jednotlivých příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.
Průzkum potřeb v území MAS definoval potřebu podpory cca 5 organizací v oblasti sociální sféry. V regionu se plánuje vznik a
podpora činnosti komunitního centra, které bude zaměřeno na práci s ohroženými skupiny obyvatel (včetně využití ambulantní a
terénní formy práce).
Další organizace, poskytující sociální služby, požaduje podporu osob se zdravotním postižením a psych. onemocněním, včetně zřízení
pracovních míst sociálních pracovníků.
Zařízení sociálních služeb plánuje podpořit vzdělávací aktivity na rozvoj podpory osob z cílových skupin (např. podpora právního
povědomí, prevence zadluženosti, rozvoj finanční gramotnosti, možnosti uplatnění na trhu práce apod.)
Organizace projevila zájem o podporu pro zaměstnávání osob na Svitavsku a umožnit lidem se znevýhodněním aktivní seberealizaci a
to formou motivačních programů (podpora pracovního podvědomí, vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, získání profesních
pracovních návyků a dovedností apod.). Cílovou skupinou jsou lidé se znevýhodněním – a to převážně se zdravotním znevýhodněním
včetně lidí s mentálním postižením.
Žadatel projevil zájem vytvořit pracovní místa na pozici Domovník – preventiva pro stávající sociální byty. Účelem projektu je zvýšit
bezpečnost a veřejný pořádek v domech, které žadatel spravuje.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je neutrální.
Rovnost mezi muži a ženami
Vliv opatření na rovnost mezi muži a ženami je neutrální.

Principy pro určení

Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které vzešly
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preferenčních kritérií

z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Vytvoření pracovního místa, soulad s horizontálními tématy, spolupráce žadatele na strategii SCLLD, doložení komunikačního plánu
(propagace MAS), soulad projektu se SCLLD, projekt zapojuje cílové skupiny, projekt bude naplňovat plánované indikátory.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Každý projekt bude vyhodnocen na základě kritérií, která naplňují aspekty kvality dle Metodického pokynu pro řízení výzev,
hodnocení a výběru projektů 2014-2020. ŘO OPZ v rámci metodického ověření souladu výzev MAS s výzvou ŘO OPZ pro MAS
bude posuzovat hodnotící kritéria navržená MAS.

Indikátory

Indikátory byly stanoveny na základě zjištění absorpční kapacity a potřeb v území. Ze znalosti místního území byla odvozena kapacita
služeb a jejich využívaní.
Číslo
Název indikátoru
Definice indikátoru
Jednotka
Výchozí stav
Hodnota pro
Cílový
mid-term
stav
(2018)
2023
Celkový počet osob/účastníků (žáků,
60000
Celkový počet
Osoby
0
103
studentů, zaměstnanců, pracovníků
účastníků

Indikátor výstupu:

67001

Kapacita
podpořených služeb

implementační struktury, osob
cílových skupin apod.), které v rámci
projektu získaly jakoukoliv formu
podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá
podpořená osoba se v rámci projektu
započítává pouze jednou bez ohledu na
to, kolik podpor obdržela. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná
z rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch, podpora
může mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáže,
odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe apod.
Započítávají se účastníci s vyšší
podporou než je bagatelní.
"Kapacita" je maximální počet osob,
které může podpořená služba v danou
chvíli obsloužit. Toto číslo bývá
omezeno velikostí personálu či
fyzickým místem. "Služba" je
poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální
či zdravotní situaci. "Podpořené"
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Místa

0

-

33

Indikátor výsledku:

62000

Počet projektů,
které zcela nebo
zčásti provádějí
sociální partneři
nebo nevládní
organizace

55102

Počet podpořených
komunitních center

67401

Nové nebo
inovované sociální
služby týkající se
bydlení
Využívání
podpořených služeb

67010

67310

Bývalí účastníci
projektu, u nichž
intervence formou
sociální práce

znamená, že dostaly finanční podporu
z ESF.
Sociální partneři jsou zástupci
zaměstnavatelů a zaměstnanců
(asociace zaměstnavatelů a odborové
organizace). Nevládní organizace je
blíže definovaná v glosáři. Projekt je
částečně implementován sociálními
partnery či NNO je-li jeden z nich
příjemcem. Tento indikátor se týká
příjemců definovaných v článku 2
Obecných nařízení.
Komunitní centrem se rozumí veřejně
přístupné zařízení, které vzniklo za
účelem uskutečňování aktivit
komunitní sociální práce. Aktivity
musí mít přímou vazbu na sociální
začleňování nebo prevenci sociálního
vyloučení osob.
Služba je poskytování pomoci a
podpory fyzickým osobám v
nepříznivé či zdravotní situaci
Počet osob, které využijí podpořenou
službu či program během trvání
projektu. "Služba" je poskytování
pomoci a podpory fyzickým osobám v
nepříznivé sociální či zdravotní situaci.
Využíváním je myšleno být doložitelně
klientem (tj. každá osoba je uvedená
pouze jednou) dle standardů
využívaných pro danou službu. Osoby
uvedené v tomto indikátoru nejsou
účastníky, neboť nemají přímý
prospěch z investice ESF, ale prospěch
nepřímý. "Podpořené" znamená, že
dostaly finanční podporu z ESF.
Počet účastníků, kterým jsou
poskytovány intervence sociální práce,
mají uzavřen individuální plán a jeho
kladné vyhodnocení svědčí o
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Projekty

0

-

4

Zařízení

0

-

1

Služby

0

-

1

Osoby

0

-

100

Osoby

0

-

15

naplnila svůj účel

67315

Vazba na analytickou část
SCLLD

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

kvalitativní změně v životě. Příjemce
provede do 1 měsíce po ukončení
podpory zhodnocení splnění cílů
intervencí sociální práce zaměřených
na řešení klientovy nepříznivé sociální
situace. Indikátor je nadřazený
indikátoru Bývalí účastníci projektů v
oblasti sociálních služeb, u nichž
služba naplnila svůj účel.
Počet účastníků, jež mají uzavřenou
smlouvu o poskytování sociálních
služeb, individuální plán a jeho kladné
vyhodnocení o kvalitativní změně v
životě. Příjemce provede do 1 měsíce
po ukončení podpory zhodnocení
splnění cílů poskytované služby u
klienta. Indikátor je podřazený
indikátoru Bývalí účastníci projektů, u
nichž intervence formou sociální práce
naplnila svůj účel.

Osoby

0

-

ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S17, W1, W3, W5, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb – Zaměstnanost, podnikání, výroba, Sociální služby a sociálně vyloučené lokality
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10

Tabulka 62 – ZAM 2
Opatření programového rámce
Název opatření
Investiční priorita
Specifický cíl OP ZAM
Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1
Vazba na ostatní specifické cíle
OP ZAM
Cíle opatření SCLLD

Vazba na cíle SCLLD
Provázanost na ostatní opatření
SCLLD a další operační
programy

ZAM 2
Sociální podnikání
2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
Podporované aktivity zaměřené na sociální podnikání zvýší zaměstnanost, ekonomický potenciál v regionu MAS a zlepší situaci sociálně
vyloučených osob či osob sociální vyloučením ohrožených, kteří žijí na venkově, což je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OP Zaměstnanost.
2.1.1 Zvýšit uplatitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální
začleňování
Cílem tohoto opatření je prostřednictvím podpory sociálních podniků v regionu MAS, umožnit začlenění osob z vybraných cílových skupin do
pracovního procesu včetně následného zvýšení jejich pracovního uplatnění na volném trhu práce, lepšího začlenění se do běžného života a
zamezí vyloučení ohrožených osob ze společnosti.
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomiky v území MAS
Specifický cíl 1.3 Podpora zaměstnanosti
Opatření 1.3.1 Zavádění sociálního podnikání ve venkovských oblastech – hlavní opatření
Vazba na opatření programového rámce OP ZAM:
- vazba na opatření ZAM 1, ZAM 3: Obě tyto oblasti podporují začleňování cílových skupin se zvýšením jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Opatření ZAM 2 je zaměřeno na podporu zaměstnanosti osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, což navazuje na
opatření ZAM 1 – Komunitní a sociální služby, které se svými aktivitami též zaměřuje na obdobné cílové skupiny osob. Opatření ZAM 3 –
Prorodinná opatření obdobně jako opatření ZAM 2 je zaměřeno na zvýšení uplatitelnosti ohrožených osob na trhu práce.
Vazba na opatření programového rámce IROP:
- nepřímá vazba
Jelikož aktivity SC 4.1 IROP, které jsou zaměřené na podporu sociálních podniků, byly ze strategie MAS vypuštěny z důvodu odstoupení
žadatelů od svých původních projektových záměrů, uvádíme zde nepřímou vazbu. Není totiž vyloučeno, že někteří žadatelé, které plánujeme
podpořit z OP ZAM 2, využijí i podpory z IROP, nikoliv prostřednictvím MAS, ale formou přímého podání žádosti na operační program.
Z IROP by byly případně hrazeny investiční výdaje na podporu sociálních podniků.

Priorizace navrhovaných

Vazba na opatření programového rámce PRV:
- nepřímá vazba
Některé aktivity podporované z Programu rozvoje venkova mohou úzce souviset s opatřením ZAM 2. Sociální podnikání může být také dotačně
podpořeno z Programu rozvoje venkova, zejména u opatření, která jsou zaměřená na podporu zemědělského či nezemědělského podnikání.
a) Opatření budou realizovat primárně, a na jejich realizaci bude stačit finanční alokace
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opatření
Plán vyhlašovaných výzev
Typy projektů

Cílové skupiny

MAS plánuje vyhlásit pro toto opatření 1 výzvu, která bude vyhlášena přibližně v I. polovině roku 2018. Po konzultaci s žadatelem, který se
připravuje i na podání žádosti v opatření ZAM 1v roce 2017, byl termín vyhlášení výzvy posunut na rok 2018, z důvodu potřeby větší časové
rezervy na přípravné práce jeho projektu v tomto opatření.
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik
Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro
fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání
Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů
projektu
Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)
Provozování sociálního podnikání
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik
Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro
fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání
Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů
projektu
Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)
Provozování sociálního podnikání
Environmentální audity a strategie
Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.
Integrační sociální podnik:
- Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:
1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v
evidenci Úřadu práce ČR)
2.

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

3.

Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity:
 osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace
projektu při kontrole na místě: doklad o výkonu trestu odnětí svobody)
 osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě:
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doklad o výkonu trestu odnětí svobody)
4.

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

5.

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

Enviromentální sociální podnik:
1. Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci
Úřadu práce ČR)
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Neaktivní osoby (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: např. potvrzení od pomáhající organizace, čestné
prohlášení)
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7.

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

8.

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

9.

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

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

Příjemci podpory

Absorpční kapacita MAS
Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat

11. Osoby pečující o jiné závislé osoby (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení prokazující péči o
osobu blízkou od obce s rozšířenou působnosti podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)
Nestátní neziskové organizace
Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Typy jednotlivých příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.
Z průzkumu území vyplynul požadavek pro 1 organici připravující se na vznik sociálního podnikání. Podpora podniku se zaměřením výrobu
agropelet. Projekt podpoří pracovní uplatnění osob cílových skupin.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je neutrální.
Rovnost mezi muži a ženami
Vliv opatření na rovnost mezi muži a ženami je neutrální.

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které vzešly z analytické
části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Vytvoření pracovního místa, soulad s horizontálními tématy, spolupráce žadatele na strategii SCLLD, doložení komunikačního plánu
(propagace MAS), soulad projektu se SCLLD, projekt zapojuje cílové skupiny, projekt bude naplňovat plánované indikátory.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Každý projekt bude vyhodnocen na základě kritérií, která naplňují aspekty kvality dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a
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výběru projektů 2014-2020. ŘO OPZ v rámci metodického ověření souladu výzev MAS s výzvou ŘO OPZ pro MAS bude posuzovat hodnotící
kritéria navržená MAS.
Indikátory

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátory byly stanoveny na základě zjištění absorpční kapacity a potřeb v území. Ze znalosti místního území byla odvozena kapacita služeb a
jejich využívaní.
Číslo
Název indikátoru
Definice indikátoru
Jednotka
Výchozí
Hodnota pro
Cílový stav
stav
mid-term
2023
(2018)
Celkový počet zaměstnanců sociálního
60000
Celkový počet
Osoby
0
2
podniku z cílových skupin, kteří v rámci
účastníků

10213

Počet sociálních
podniků vzniklých díky
podpoře

10211*

Počet sociálních
podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují i
po skončení podpory
Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti,

62700

projektu získali jakoukoliv formu podpory
přesahující bagatelní hranici. Každá
podpořená osoba se v rámci projektu
započítává pouze jednou. Započítávají se
všechny podpory pro zaměstnance z cílové
skupiny jako je zaměstnávání, vzdělávání,
psychosociální podpora apod. Do indikátoru
se započítává i člen realizačního týmu z CS
(mistr apod.), jehož mzdové prostředky jsou
hrazeny z přímé podpory
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt
sociálního podnikání“, tj. právnická osoba
založená dle soukromého práva nebo její
součást, nebo fyzická osoba, které naplňují
veřejně prospěšný cíl formulovaný v
zakládacích dokumentech a které splňují
principy sociálního podniku (ekonomický
prospěch, sociální prospěch a
environmentální a místní prospěch).
Sociální podnikání jsou podnikatelské
aktivity prospívající společnosti a životnímu
prostředí. Zisk je z větší části použitý pro
další rozvoj sociálního podniku (TESSEA
2011:14-16).
*Plnění tohoto indikátoru nevykazuje
příjemce podpory ani MAS, ale je sledován
z úrovně ŘO OPZ po 12 měsících od
ukončení podpory
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní
účastníci intervence z ESF, které jsou po
ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo
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Organizace

0

-

1

Organizace

-

-

1

Osoby

0

-

1

včetně OSVČ

62800

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

OSVČ. „Po ukončení své účasti“ znamená
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti
na projektu. Postavení na trhu práce je
zjišťováno po ukončení účasti na projektu.
(Případně k nejbližším datu, ke kterému má
ČSSZ / ÚP dostupné informace).
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu
identifikováni jako znevýhodnění účastníci
a zároveň po ukončení účasti v projektu jsou
vykazováni alespoň v jednom z indikátorů
C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26 a
C/ESF/27.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v
rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastníci žijící v
domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v
domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i
vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou
původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou
Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním
postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby
čtyř týdnů od data ukončení účasti v
projektu.
„hledají zaměstnání” je definováno dle
indikátoru C/ESF/24 “Neaktivní účastníci,
kteří znovu začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti”
“jsou v procesu vzdělávání/ odborné
přípravy” je definováno dle indikátoru
C/ESF/25 “účastníci v procesu vzdělávání /
odborné přípravy po ukončení své účasti”
“rozšiřují si kvalifikaci” je definováno dle
indikátoru C/ESF/26 “účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své účasti”
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Osoby

0

-

1

62900

Účastníci zaměstnaní 6
měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

63100

Účastníci ve věku nad
54 let zaměstnání 6
měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

63200

Znevýhodnění účastníci
zaměstnáni 6 měsíců po
ukončení své účasti
včetně OSVČ

“jsou zaměstnaní, a to i OSVČ” je
definováno dle indikátoru C/ESF/27
“Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po
ukončení své účasti”
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní
účastníci intervence z ESF, které jsou 6
měsíců po ukončení své účasti v projektu
zaměstnaní, nebo OSVČ
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6.
měsíců od data ukončení účasti na projektu.
(Případně k nejbližšímu datu 6
měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP
dostupné informace).
Nad 54 let - definováno stejně jako
indikátor C/ESF/7 “účastníci ve věku nad 54
let”. „Zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle
indikátoru C/ESF/29 „účastníci zaměstnaní
do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ“.
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6.
měsíců od data ukončení účasti na projektu.
(Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům
poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace).
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v
rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastnící žijící v
domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v
domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i
vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou
původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou
Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním
postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své
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Osoby

0

-

1

Osoby

0

-

0

Osoby

0

-

1

účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle
indikátoru C/ESF/29 „účastníci zaměstnaní
do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ“ jehož podskupinou je indikátor
“Znevýhodnění účastníci zaměstnaní do 6
měsíců po ukončení své účasti včetně
OSVČ”.
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6.
měsíců od data ukončení účasti na projektu.
(Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům
poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace).

Vazba na analytickou část
SCLLD

ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (W5, W8, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb – Zaměstnanost, podnikání, výroba, Sociální služby a sociálně vyloučené lokality
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Tabulka 63 – ZAM 3
Opatření programového rámce
Název opatření
Investiční priorita
Specifický cíl OP ZAM
Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1
Vazba na ostatní specifické cíle
OP ZAM
Cíle opatření SCLLD
Vazba na cíle SCLLD
Provázanost na ostatní
opatření SCLLD a další
operační programy

Priorizace navrhovaných
opatření
Plán vyhlašovaných výzev
Typy projektů
Cílové skupiny
Příjemci podpory

ZAM 3
Prorodinná opatření
2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
Opatření má za cíl ulehčit v regionu MAS rodičům péči o jejich děti a zvýšit tak jejich uplatitelnost na trhu práce a snížit rizika vedoucí
k sociálnímu vyloučení ohrožených osob, což je ve vazbě se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, který řeší problém nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech.
2.1.1 Zvýšit uplatitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální
začleňování
Cílem tohoto opatření je sladění pracovního a rodinného života, podpora rodiny včetně předcházení sociálního vyloučení osob a zvýšení jejich
uplatnitelnosti na trhu práce.
Strategický cíl 1: Rozvoj ekonomiky v území MAS
Specifický cíl 1.3 Podpora zaměstnanosti
Opatření 1.3.2 Podpora lokální zaměstnanosti formou prorodinných opatření a podpora aktérů na místní úrovni – hlavní opatření
Vazba na opatření programového rámce OP ZAM:
- vazba na opatření ZAM 1: V OP ZAM 3 je podporována sociální služba zaměřená na osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh
práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
Vazba na opatření programového rámce IROP:
- nepřímá vazba
Vazba na opatření IROP 5 – Podpora vzdělávání – investice na rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení zajistí rodičům péči o jejich děti
po dobu jejich zaměstnání.
a) Opatření budou realizovat primárně, a na jejich realizaci bude stačit finanční alokace
MAS plánuje vyhlásit pro toto opatření cca 2 výzvy. Výzvy na toto opatření budou vyhlašovány zpravidla 1 za 3 roky. První výzva bude
vyhlášena přibližně v I. polovině roku 2017. Druhá výzva je naplánovaná pro rok 2020. Ukončení projektu je plánováno na 30. 6. 2023.
Podpora projektů zaměřených na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin
Osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
Poskytovatelé sociálních služeb registrováni podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Nestátní neziskové organizace
Obce a organizace jimi zřizované působící v sociální oblasti
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DSO
Školy a školská zařízení
Vzdělávací a poradenské organizace
Obchodní korporace, OSVČ
MAS
Příspěvkové organizace
Profesní a podnikatelská sdružení
Sociální partneři
Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat

Typy jednotlivých příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.
V rámci zjišťování absorpční kapacity v území MAS a sběru projektových záměrů od potenciálních žadatelů projevily 2 neziskové organice a 2
obce zájem realizovat projekty zaměřené na podporu osob pečujících o malé děti a osob vracející se na trh práce po návratu
z mateřské/rodičovské dovolené a zvýšit jejich pracovní uplatnění na trhu práce. U tohoto opatření byl ze strany žadatelů projeven největší
zájem realizovat projekty zaměřené na podporu příměstských táborů v době školních prázdnin.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je neutrální.
Rovnost mezi muži a ženami
Vliv opatření na rovnost mezi muži a ženami je pozitivní. Opatření přispěje k snazšímu návratu osob po rodičovské/mateřské dovolené na trh
práce.

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Indikátory

Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální.
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které vzešly z analytické
části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Vytvoření pracovního místa, soulad s horizontálními tématy, spolupráce žadatele na strategii SCLLD, doložení komunikačního plánu
(propagace MAS), soulad projektu se SCLLD, projekt zapojuje cílové skupiny, projekt bude naplňovat plánované indikátory.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Každý projekt bude vyhodnocen na základě kritérií, která naplňují aspekty kvality dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a
výběru projektů 2014-2020. ŘO OPZ v rámci metodického ověření souladu výzev MAS s výzvou ŘO OPZ pro MAS bude posuzovat hodnotící
kritéria navržená MAS.
Indikátory byly stanoveny na základě zjištění absorpční kapacity MAS a potřeb v území. Ze znalosti místního území byla odvozena kapacita
služeb a jejich využívaní.
Číslo
Název indikátoru
Definice indikátoru
Jednotka
Výchozí
Hodnota pro
Cílový stav
stav
mid-term
2023
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Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

60000

Celkový počet
účastníků

50001

Kapacita podpořených
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení
Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení
své účasti

62600

62700

Účastníci zaměstnaní
po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

Celkový počet osob/účastníků (žáků,
studentů, zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory, bez
ohledu na počet poskytnutých podpor.
Každá podpořená osoba se v rámci
projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela.
Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze
které mají cílové skupiny prospěch,
podpora může mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního
kurzu, stáže, odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení, odborné
praxe apod.
„Kapacita je maximální počet osob,
které může podpořené zařízení v danou
chvíli obsloužit.

Osoby

0

(2018)
-

130

Osoby

0

-

44

Účastníci, kteří získali potvrzení o
kvalifikaci v rámci účasti na ESF
projektu. Potvrzení o kvalifikace je
udíleno na základě formálního prověření
znalostí, které ukázalo, že účastník
získal kvalifikaci dle předem
nastavených standardů. V rámci výzev
může být specifikováno, jaké druhy
kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou
přípustné pro naplňování indikátoru
v dané výzvě. Účastník je v indikátoru
započítán pouze jednou bez ohledu na
počet získaných kvalifikací.
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní
účastníci intervence z ESF, které jsou
po ukončení účasti v projektu
zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení
své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů
od data ukončení účasti na projektu.

Osoby

0

-

4

Osoby

0

-

6

170

Postavení na trhu práce je zjišťováno po
ukončení účasti na projektu. (Případně k
nejbližším datu, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).

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

Účastníci, kteří jsou při vstupu do
projektu identifikováni jako
znevýhodnění účastníci a zároveň po
ukončení účasti v projektu jsou
vykazováni alespoň v jednom z
indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25,
C/ESF/26 a C/ESF/27.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni
v rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastníci žijící v
domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v
domácnostech, mezi jejímiž členy je
pouze jedna dospělá osoba a jejichž
členy jsou i vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou
původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako
jsou Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním
postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Po ukončení své účasti“ znamená do
doby čtyř týdnů od data ukončení účasti
v projektu.
„hledají zaměstnání” je definováno dle
indikátoru C/ESF/24 “Neaktivní
účastníci, kteří znovu začali hledat
zaměstnání po ukončení své účasti”
“jsou v procesu vzdělávání/ odborné
přípravy” je definováno dle indikátoru
C/ESF/25 “účastníci v procesu
vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti”
“rozšiřují si kvalifikaci” je definováno
dle indikátoru C/ESF/26 “účastníci,
kteří získali kvalifikaci po ukončení své
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Osoby

0

-

10

62900

Vazba na analytickou část
SCLLD

Účastníci zaměstnaní 6
měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

účasti”
“jsou zaměstnaní, a to i OSVČ” je
definováno dle indikátoru C/ESF/27
“Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ,
po ukončení své účasti”
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní
účastníci intervence z ESF, které jsou 6
měsíců po ukončení své účasti v
projektu
zaměstnaní, nebo OSVČ
Postavení na trhu práce je zjišťováno 6.
měsíců od data ukončení účasti na
projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6
měsícům poté, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).

Osoby

ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S10, W10, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb – Sociální služby a sociálně vyloučené lokality
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