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Dodatek č. 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí 

Aktualizace programového rámce Operačního programu Zaměstnanost a navýšení alokace 

Tento dodatek byl schválen programovým výborem (v souladu se stanovami a usnesením valné hromady) 

dne 8. 1. 2019. Současně se schválením dodatku je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí 

vydaná ve verzi 2018.01.01. 

Dodatkem se mění kap. 9.1.1. Programový rámec operačního programu Zaměstnanost (dokumentu Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí), finanční plán a indikátory pro daný programový rámec (v 

žádosti v MS 2014+). 

9.1.1. PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST 

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (dále „OPZ“ nebo „OP Zaměstnanost“) vychází 
s předpokládané alokace 12 987 tis. Kč a je tvořen třemi opatřeními, která budou z této alokace financována a 
jedním opatřením, které je navrženo jako „zásobník“ pro případ navýšení alokace. V případě skutečného navýšení 
alokace bude posouzena potřebnost navýšení na všechny čtyři opatření.  

Pomocí programového rámce by mělo docházet ke zmírnění slabých stránek území, kterými jsou nezaměstnanost, 
její negativní struktura a nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se znevýhodněním na jedné straně a 
nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovních sil (zaměstnaných i podnikajících) na druhé straně. 
Programový rámec by měl rovněž přispět k lepší reakci na identifikovaná ohrožení: růst rozdílů v životní úrovni a 
sociální vyloučení osob se sociálním či zdravotním znevýhodněním a změny v životním stylu a nárůst 
sociopatogenních jevů (konflikty, závislosti, kriminalita apod.). Příležitosti, na kterou je vhodné reagovat rozvojem 
služeb a prorodinných aktivit je zájem o bydlení na venkově v zázemí okolních měst ze strany rodin s malými dětmi 
(provázanost specifických cílů s analytickými poznatky viz příloha č. 10). 

Z důvodu omezené alokace na daný programový rámec místní aktéři na základě výsledků socioekonomické analýzy 
a SWOT analýzy, výsledků zapojení veřejnosti1, průzkumu absorpčních kapacit rozhodli, že podpora v programovém 
rámci bude směřovat na tři opatření: Přístup k zaměstnání, Slaďování rodinného a profesního života, Prevence a 

řešení sociálního vyloučení. V případě navýšení alokace, změně pravidel programu či doporučení vzešlých z mid-
term evaluace a průběžného monitoringu může dojít ke změnám nastavení programových rámců (alokace, 
indikátorů, aktivit, opatření) a strategie. 

Z průzkumu absorpční kapacity byl zjištěn největší zájem o realizaci projektů mezi nestátními neziskovými 
organizacemi (odhad cca ¾ výdajů projektů), dále určitý zájem ze strany samosprávy tj. obcí, svazku obcí a 
organizací zřízenými obcemi či svazky obcí (odhad cca ¼ výdajů projektů). Průzkum absorpční kapacity neprokázal 
zájem ze strany soukromých podnikatelských subjektů (OSVČ, obchodních korporací). 

 

Rozdělení alokace na opatření: 

Přístup k zaměstnání 1,987 mil. Kč 

Slaďování rodinného a profesního života 2 mil. Kč  

Prevence a řešení sociálního vyloučení 9 mil. Kč 

Péče o osoby se sníženou soběstačností a hendikepem 0 mil. Kč (zásobník) 

 

AKTUALIZACE: 

Předmětem aktualizace je navýšení celkové alokace o cca 13,726 mil. Kč na 26,713 mil. Kč a optimalizace rozdělení 
podpory. Z průzkumu absorpční kapacity provedené na podzim 2018 byla zjištěna největší potřebnost v opatřeních 
Slaďování rodinného a profesního života a Prevence a řešení sociálního vyloučení. Přetrvává trend růstu rozdílů 
v životní úrovni a sociální vyloučení osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním a zvyšující se potřeba služeb a 
prorodinných aktivit ze strany rodin s malými dětmi. Na druhou stranu dochází k postupnému snižování 
nezaměstnanosti a dosahování hodnot celorepublikového průměru. Již při vyhlášení první výzvy v tomto opatření 
nebyla podána žádná žádost o podporu. Z toho důvodu není potřeba realizace aktivit v opatření Přístup 

                                                           
1 Anketa pro veřejnost – potřebnost a zaměření podpory, dotazníkové šetření – analýza potřeb a problémů území. 
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k zaměstnání. Průzkumem absorpční kapacity bylo zjištěno, že nejsou připravovány přijatelné projekty na opatření 

Péče o osoby se sníženou soběstačností a hendikepem, a proto navýšení nebude směřováno do tohoto opatření. 

Potenciální žadatelé jsou nestátní neziskové organizace v opatření Prevence a řešení sociálního vyloučení a dále 
školská zařízení, nestátní neziskové organizace a dobrovolné svazky obcí či obce (odhad cca 1-2 projekt obce či 
dobrovolného svazku obcí, cca 1/5 navýšené alokace) v opatření Slaďování rodinného a profesního života. 

 

Rozdělení alokace na opatření (AKTUALIZACE): 

Přístup k zaměstnání 0 mil. Kč 

Slaďování rodinného a profesního života 11,768 mil. Kč 

Prevence a řešení sociálního vyloučení 14,946 mil. Kč 

Péče o osoby se sníženou soběstačností a hendikepem 0 mil. Kč 

Podrobné rozdělení alokace mezi opatření a roky s přesnosti na dva desetinná čísla je uvedeno ve finančním plán. 

Téma: zaměstnanost a prorodinná opatření 

1) Specifický cíl SCLLD: Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti a uplatnění zejména znevýhodněných 
skupin obyvatel na trhu práce. 

1.1) Opatření SCLLD: Přístup k zaměstnání 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální 
úrovni a je v souladu s aktivitami: 

• podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb 
lokálních zaměstnavatelů a 

• podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni. 

B) Popis cíle opatření 

Míra nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných) se v Pobeskydí dlouhodobě pohybuje pod průměrem 
Moravskoslezského kraje a je srovnatelná s hodnotami za celou Českou republiku. Přesto místní aktéři i 
veřejnost považují řešení nezaměstnanosti za prioritu, zvláště s ohledem na skupiny znevýhodněné na trhu 
práce. Nezaměstnanost, její negativní struktura a nedostatek pracovních příležitostí pro kvalifikované 
specializované pracovní síly nebo osoby se znevýhodněním a nedostatek kvalifikovaných a motivovaných 
pracovních sil (zaměstnaných i podnikajících) pro rozvoj hospodářství v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou 
je vnímáno jako významná slabá stránka Pobeskydí. V této souvislosti nezanedbatelným ohrožením je 
migrace mladých, kvalifikovaných a jinak perspektivních obyvatel do měst, zejména z periferních obcí či 
nárůst počtu nezaměstnaných vlivem ztráty ekonomické konkurenceschopnosti a výkonnosti regionu. 

Navrhované opatření má na místní úrovni doplňovat činnost úřadů práce, které nemají dostatečné povědomí 
o místních poměrech, podpořit využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, rozvinout spolupráci 
místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, přiblížit pomoc nezaměstnaným a dalším osobám (vč. neaktivních), 
podpořit 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. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude řešeno 
realizací navazujících individuálních projektů nebo systémovou podporou ze strany dotčených obcí a další 
místních aktérů. 

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

Opatření navazuje přímo na následující opatření SCLLD 1.1.2 Slaďování rodinného a profesního života a 
1.1.3 Sociální podnikání (přispívá k naplňování stejného specifického cíle) a opatření specifického cíle 2.1 
Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a skupin 
osob (zaměstnání je důležitým předpokladem pro úspěšné sociální začlenění a prevenci sociálního 
začleňování). Na úrovni SCLLD lze nalézt vazby na další specifické cíle oblasti hospodářství, kde kvalitní a 
motivovaní zaměstnanci (či OSVČ) jsou předpokladem dalšího rozvoje a konkurenceschopnosti místního 
hospodářství. 

Neexistuje návaznost na jiný operační program zahrnutý do integrovaného nástroje. 
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D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) Opatření financovaná z alokované částky 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

S ohledem na výši alokace na dané opatření je plánováno vyhlášení jedné výzvy. Finanční plán vychází 
z předpokladu, že čerpání finančních prostředků bude probíhat od roku 2018. 

Jak je patrné z níže uvedené tabulky vyhlášení výzvy je plánováno na září 2017 (s ohledem na připravenost 
projektů, očekávaný vývoj na trhu práce v území a doporučení zástupců Úřadu práce a místních odborníků). 
Celý proces příjmu a hodnocení projektů na MAS lze odhadovat na 3-4 měsíce. Závěrečné ověření 
způsobilosti může trvat 1-2 měsíce. Vydání právního aktu může trvat další 3 měsíce. Předpokládáme, že 
část žadatelů nezačne realizaci projektu před ukončením závěrečného ověření. Nelze vyloučit, že někteří 
žadatelé mohou ještě čekat na vydání právního aktu. Za předpokladu, že monitorovací období trvá 6 měsíců 
(1 měsíc na zpracování žádosti o platbu) lze očekávat předložení první žádosti o platbu v polovině roku 
2018. S ohledem na výše uvedené je předpokládané zahájení čerpání ve finančním plánu stanoveno na rok 
2018. 

Tabulka 1: Časový harmonogram realizace opatření 

Předpokládaný termín 

vyhlášení výzvy 

Předpokládané zahájení 

projektu 

Předpokládaný termín 

první žádosti o platbu 

Předpokládaná 

alokace na výzvu 

09/2017 03/2018-05/2018 09-11/2018 1,987 mil. Kč 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

V rámci opatření budou podporovány aktivity zaměřené na přípravu osob z cílových skupin ke vstupu či 
návratu na trh práce, na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podporu udržitelnosti cílových skupin na 
trhu práce či podporu prostupného zaměstnávání. 

Budou podporovány zejména následující aktivity (soubory aktivit): 

- nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení 

- rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce 

- aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace 
poradenských činností a programů, jejichž cílem je zajišťování osobnostních a kvalifikačních 
předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání 

- zprostředkování zaměstnání, 

- podpora vytváření nových pracovních míst, 

- podpora umístnění na uvolněná pracovní místa, 

- podpora zahájení podnikatelské činnosti, 

- podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, 

- zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, 

- podpora zaměstnanců, 

- prostupné zaměstnávání a další. 

 

Aktivity budou blíže specifikovány ve výzvě. 

Do daného opatření nejsou zahrnuty aktivity na podporu flexibilních forem zaměstnání. 

G) Podporované cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní 
osoby. Případně lze zvolit i dílčí cílové skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, 
jako např. uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby 
s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce atd. 

Okruh cílové skupiny muže být ve výzvě specifikován. 

H) Typy příjemců podpory 
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Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nestátní 
neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi působící 
v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, vzdělávací a poradenské instituce, školy a 
školská zařízení, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ. 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

I) Absorpční kapacita MAS 

Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se otázkami zaměstnanosti působí většinou 
v okolních velkých městech. Pouze část z nich v minulosti realizovala projekty s dopadem na Pobeskydí 
(většinou jako součást většího území). V posledních dvou letech se zájem těchto organizací o venkovské 
prostředí zvětšuje (což je patrné i ze zapojení jejich zástupců do přípravy tohoto dokumentu). Téma 
zaměstnanosti se stává důležité i pro část obcí, což bylo patrné i při realizaci projektu Svazu měst a obcí 
ČR „Podpora meziobecní spolupráce“, v rámci kterého vznikly iniciativy, které mají snahu problém 
zaměstnanosti řešit na lokální úrovni. V průzkumu absorpční kapacity byl zaznamenán zájem o realizaci 
projektů z velké části ze strany nestátních neziskových organizací (NNO). Menší zájem projevily subjekty 
samosprávy (obce, svazky obcí, subjekty zřízené obcemi či svazky obcí), které preferují více formu 
partnerství v projektu, ale nevylučují realizaci vlastních menších projektů. Zájem ze strany soukromých 
podnikatelských subjektů (obchodních korporací či OSVČ) nebyl zaznamenán. Z tohoto důvodu finanční 
plán se zapojení těchto subjektů do realizace nepočítá. Ovšem s ohledem na nediskriminační postupy jsou 
tyto subjekty ponechány mezi typy příjemců podpory. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj 

Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Opatření nemá cíle přímo zaměřené na tuto oblast. Řešené 
aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. Nepřímé pozitivní dopady lze případně spatřovat 
v dalším vzdělávání zaměřeném na udržitelný rozvoj a související témata. 

Rovné příležitosti a nediskriminace 

Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat a 
podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci. 

Rovnost žen a můžu 

Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost žen 
a můžu. 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů strategie a finančního plánu a slouží pouze 
jako vodítko pro určení preferenčních kritérií. Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou 
určena tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie. 

Princip udržitelný rozvoj 

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty naplňující myšlenky udržitelného rozvoje 
např. udržitelnost a účelnost projektu, relevantní poptávka a pilotní projekty, projekty s dopadem na 
konkrétní jedince, projekty řešící specifický problém či problém vybraných cílových skupin, efektivní 
využívání vnější i vnitřních zdrojů. 

Princip integrované, víceodvětvové akce a spolupráce 

Princip navazuje na vybrané principy metody LEADER, které mají větší potenciál pro zkvalitnění a 
zefektivnění práce a služeb pro cílové skupiny. V rámci daného opatření budou preferovány projekty 
přispívající k naplňování principu integrovaných a víceodvětvových akcí a projekty založené na funkčním 
partnerství. Propojením projektu s dalšími projekty či aktivitami dojde k synergetickým efektům, které 
povedou ke zvýšení kvality daného projektu a zkvalitnění a zefektivnění práce s cílovou skupinou. 
Preferování projektů založených na funkčním partnerství (obce, zaměstnavatele, poskytovatele 
služby/aktivity apod.) má za cíl rozvinout spolupráci v území v podporované oblasti, zkvalitnit a zefektivnit 
práci s cílovou skupinou a přispět k udržitelnosti projektu. 

Princip proveditelnosti 

Preferovány budou projekty, které zvolily nejvhodnější způsob realizace aktivit a vzájemnou provázanost a 
které adekvátně zapojuji cílovou skupinu v průběhu projektu. 
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L) Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů 

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů bude stanovena výzvou MAS Pobeskydí 
na základě specifických podmínek OPZ. 

M) Klíčové projekty 

MAS Pobeskydí nepřipravuje klíčové projekty pro dané opatření. Potřeba přípravy klíčových projektů se 
může objevit v průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu strategie. 

N) Indikátory výsledků a výstupů 

Pro dané opatření jsou stanoveny následující indikátory. Výběr indikátorů a výchozí a cílové hodnoty byly 
stanoveny odborným odhadem vycházející z parametrů plánovaných aktivit, srovnáním s nastavenými 
cílovými hodnotami v příslušném specifickém cíli OPZ. Výchozí hodnoty výsledkových indikátorů byly 
stanoveny na nulové hodnotě při použití obdobného postupu zjišťování, který byl použít v Operačním 
programu Zaměstnanost. 

Tabulka 2: Indikátory výsledků a výstupů 

 

 

1.2) Opatření SCLLD: Slaďování rodinného a profesního života 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se zaměřuje na podporu zaměstnanosti na lokální 
úrovni a je v souladu s aktivitami: 

• podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb 
lokálních zaměstnavatelů a 

• podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni. 

B) Popis cíle opatření 

Místní aktéři chápou rodinu jako základní kámen místního společenství, který podmiňuje její rozvoj a 
prosperitu. V tomto kontextu jsou ženy vnímány jako pečovatelky o děti (či jiné závislé osoby) a 
o domácnost. Ovšem ženy v současné době plní i úlohu živitelek a musí slaďovat rodinný a profesní 
(pracovní) život, tak aby mohly plnit obě role. A právě na venkově (Pobeskydí není výjimkou) vznikají 
problémy s dostupnosti potřebných služeb pro rodinu a péči o děti (vnímaným problémem je péče o dítě 
mimo provozní hodiny mateřských škol, školních družin či klubů a dále v době prázdnin). Významnou úlohu 
sehrává i pokračující proces posouvání úlohy muže v rodině a domácnosti a z toho důvodu je toto opatření 
směrováno i k mužům a je genderově neutrální.  

V rámci programového rámce OPZ budou podporovány zejména pilotní projekty, které mají „otestovat“ 
dané služby a programy v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude řešeno 

                                                           
2 Od zahájení účasti do 4 týdnů po ukončení své účasti. 

Kód a název indikátorů 
Typ 
indikátorů 

Jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota - 
PŮVODNÍ 

Cílová 
hodnota -
AKTUALIZACE 

62600 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení  své účasti 

Výsledek Osoby 0 8 0 

62700 – Účastníci zaměstnaní po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ2 

Výsledek Osoby 0 5 
0 

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 

Výsledek Osoby 0 10 

0 

62900 - Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ 

Výsledek Osoby 0 4 
0 

63100 -  Účastníci ve věku nad 54 let 
zaměstnaní 6  měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSV 

Výsledek Osoby 0 1 
0 

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

Výsledek Osoby 0 3 
0 

60000 - Celkový počet účastníků Výstup Osoby 0 15 0 
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realizací navazujících individuálních projektů nebo systémovou podporou ze strany dotčených obcí a další 

místních aktérů. 

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

Opatření navazuje přímo na následující opatření SCLLD 1.1.1 Přístup k zaměstnání a 1.1.3 Sociální 
podnikání (přispívá k naplňování stejného specifického cíle) a opatření specifického cíle 2.1 Zlepšit 
příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a skupin osob 
(prorodinné aktivity jsou důležitou součástí opatření pro úspěšné sociální začlenění a prevenci sociálního 
začleňování) a opatření SCLLD 2.2.4 Zefektivnění kapacit a vybavenosti infrastruktury vzdělávání (zabývající 
se vybavenosti školských zařízení vedoucích k sociální inkluzi). 

Opatření navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifické cíle 4.1 zahrnutý do 
integrovaného nástroje a to na podporované aktivity podpory zařízení péče o děti do 3 let v rámci 
podporované oblasti zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. (opatření 
je označeno v programovém rámci IROP jako „Vzdělávací infrastruktura“). Návaznost obou opatření je 
založena na propojení investičního projektu (IROP SC 4.1), zaměřeného na vytvoření či inovování zázemí a 
materiálních podmínek pro dětské skupiny, a neinvestičního projektu (daného opatření) zaměřeného na 
podporu dětských skupin. Návaznost projektů bude na úrovni MAS zajištěna koordinaci výzev daných 
programových rámců. 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) Opatření financovaná z alokované částky 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

S ohledem na výši alokace na dané opatření je plánováno vyhlášení 1 výzvy. Finanční plán vychází 
z předpokladu, že čerpání finančních prostředků bude probíhat od roku 2018. 

Jak je patrné z níže uvedené tabulky vyhlášení první výzvy je plánováno na leden 2018. Celý proces příjmu 
a hodnocení projektů na MAS lze odhadovat na 3 měsíce. Závěrečné ověření způsobilosti může trvat 1-2 
měsíce. Vydání právního aktu může trvat další 3 měsíce. Předpokládáme, že část žadatelů nezačne realizaci 
projektu před ukončením závěrečného ověření. Lze očekávat, že část projektů bude zahájena již letos a to 
červnu až červenci 2018. Za předpokladu, že monitorovací období trvá 6 měsíců (1 měsíc na zpracování 
žádosti o platbu) lze očekávat předložení první žádosti o platbu v prosinci 2018 až lednu 2019. 

S ohledem na předpokládaný harmonogram a s ohledem na možné zpoždění celého procesu hodnocení, 
výběru a kontroly projektů či nastavení realizace projektů žadateli na pozdější termíny, je ve finančním 
plánu nastaveno čerpání na rok 2019. 

Finanční plán předpokládá délku realizace projektu 3 roky, s možnosti využití ex-ante financování a délkou 
monitorovacího období 6 měsíců, zařazováním do finančního plánu žádostí o platbu podaných do října 
daného roku. 

Tabulka 3: Časový harmonogram realizace opatření 

Předpokládaný termín 
vyhlášení výzvy 

Předpokládané zahájení 
projektu 

Předpokladaný termín 
první žádosti o platbu 

Předpokládaná 
alokace na výzvu 

01/2018 06-07/2018 12/2018-1/2019 2 mil. Kč 

06/2019 05-06/2020 10-11/2020 10 mil. Kč 

Poznámka: Druhá výzva obsahuje i nevyčerpanou alokaci první výzvy. 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

V rámci opatření budou podporovány zejména následující aktivity: 

• Příměstské tábory 
• Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

G) Podporované cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou zejména osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu 
z mateřské/rodičovské dovolené. 

Okruh cílové skupiny muže být ve výzvě specifikován. 

H) Typy příjemců podpory 
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Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nestátní 
neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi působící 
v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, vzdělávací a poradenské instituce, školy a 
školská zařízení, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ. 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

I) Absorpční kapacita MAS 

Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se otázkami slaďování rodinného a profesního 
života působí většinou v okolních velkých městech. Pouze část z nich v minulosti realizovala projekty 
s dopadem na Pobeskydí (většinou jako součást většího území). Další dotčenou skupinou organizací jsou 
organizace zabývající se pořádáním příměstských 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. V území zatím nepůsobí dětské skupiny. Určitý potenciál lze spatřovat v rodinných centrech či 
klubech maminek (většinou neformální organizace či spolky). V roce 2017 bylo realizováno pracovní setkání 
zaměřené na podporu rodiny. Na setkání bylo jasně identifikována potřeba podpory příměstských táborů. 
Během následujících měsíců byl zjištěn zájem subjektů působících na území o realizaci či zapojení se do 
daného typu projektů. Podpora daného typu projektů byla doporučená kontrolní komisi MAS Pobeskydí 
v rámci každoročního hodnocení realizace SCLLD. 

V roce 2018 byl zjištěn zájem o realizaci příměstských táborů pro větší území. Potenciální žadatelé jsou 
z řad obcí, dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených či založených organizací. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj 

Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Opatření nemá cíle přímo zaměřené na tuto oblast. Řešené 
aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje.  

Rovné příležitosti a nediskriminace 

Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat 
a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci. 

Rovnost žen a můžu 

Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost žen a 
můžu zejména v rodinném i profesním životě. 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů strategie a finančního plánu a slouží pouze 
jako vodítko pro určení preferenčních kritérií. Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou 
určena tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie. 

Princip zaměstnanost 

Preferovány budou projekty, které u dětí budou rozvíjet pracovitost, podnikavost a podporovat zájem o 
polytechnické obory, zemědělství a další klíčové kompetence důležité pro budoucí zaměstnání. 

Princip rodina 

Preferovány budou projekty, které u dětí budou rozvíjet rodinné hodnoty, kompetence v oblasti rodinného 
života a připravovat je na rodinný život. 

Princip udržitelný rozvoj 

Preferovány budou projekty, které u dětí budou rozvíjet vědomosti a znalosti v oblasti udržitelného rozvoje, 
o ochraně životního prostředí a o místu, ve kterém žijí. 

Dále jsou převzaty principy OPZ a to: potřebnost, účelnost, efektivnost a hospodárnost, proveditelnost. 

L) Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů 

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů bude stanovena výzvou MAS Pobeskydí 
na základě specifických podmínek OPZ. 

M) Klíčové projekty 

MAS Pobeskydí připraví klíčový projekt, pokud taková potřeba vzejde z pracovního setkání k danému 
tématu. Tvorbou klíčového projektu se bude zabývat člen MAS Pobeskydí pověřený programovým výborem 
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nebo valnou hromadou. Podání žádosti o podporu bude schválena statutárním orgánem. Do přípravy 
projektu mohou být zapojeni zaměstnanci MAS Pobeskydí. Člen MAS Pobeskydí zabývající se tvorbou 
klíčového projektu, zapojeni zaměstnanci MAS Pobeskydí a osoba schvalující podání žádosti o podporu 
nebudou zapojeni do hodnocení žádosti o podporu.  

 

N) Indikátory výsledků a výstupů 

Pro dané opatření jsou stanoveny následující indikátory. Výběr indikátorů a výchozí a cílové hodnoty byly 
stanoveny odborným odhadem vycházející z parametrů plánovaných aktivit, srovnáním s nastavenými 
cílovými hodnotami v příslušném specifickém cíli OPZ. Výchozí hodnoty výsledkových indikátorů byly 
stanoveny na nulové hodnotě při použití obdobného postupu zjišťování, který byl použít v Operačním 
programu Zaměstnanost. 

Tabulka 4: Indikátory výsledků a výstupů 

 

Téma: sociální začleňování 

2) Specifický cíl SCLLD: Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených osob a skupin osob. 

2.1) Opatření SCLLD: Prevence a řešení sociálního vyloučení 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se zaměřuje na sociální začleňování na lokální 
úrovni a je v souladu s aktivitami: 

• podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, služeb 
poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce a 

• vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí. 

B) Popis cíle opatření 

V  Pobeskydí neexistuje systémový přístup v prevenci a řešení sociálního vyloučení na lokální úrovni. 
Výrazným nedostatkem je chybějící, resp. nedostatečné plánování sociálních služeb a zajištění sociální 
práce, nízká úroveň spolupráce obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců cílových skupin, chybějící 
sociální bydlení. Obyvatelé nemají k dispozici dostatečné informace o dostupnosti a formě poskytovaných 
služeb. Velká část sociální práce a sociálních služeb, zejména prevence a poradenství, je koncentrována 
v okolních městech. Problémem je malá dostupnost a efektivita sociálního poradenství a práce, 
preventivních programů a sociálních služeb. Chybí záchytná síť pro osoby v tíživé životní situaci a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. Toto vše výrazně ohrožuje prevenci i řešení sociálního vyloučení. Jako 
významné cílové skupiny tohoto opatření byly identifikovány zejména děti a mládež, osoby pečující, 
vícečetné a neúplné rodiny, rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby se souběhem znevýhodnění 

(nezaměstnanost, zadluženost, špatná kvalita bydlení, nízká kvalifikace apod.) nejen ze sociálně vyloučené 
lokality (další cílové skupiny nejsou vyloučeny). 

Navrhované opatření má zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených osob a skupin osob. Důraz bude kladen na spolupráci aktérů, koordinaci aktivit s Agenturou 
pro sociální začleňování a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a na znalost místních podmínek. 
Jedná se o sérií aktivit zaměřených na prevenci a řešení sociálního vyloučení na lokální úrovni a to jak 
prostřednictvím podpory dílčích aktivit (např. poradenství, preventivní programy, sociální služby prevence), 
tak podporou zavádění nových systémových aktivit (např. sociální práce a plánování na úrovni obcí či 
mikroregionů). Místní aktéři spatřují stěžejní úlohu v prevenci a řešení sociálního vyloučení v podpoře 
rodiny, která je chápana jako tradiční základní jednotka společnosti. V tomto kontextu bude kladen důraz 
na podporu rodiny, její kvalitní fungovaní a na řešení sociálních problémů komplexně v celé rodině. V rámci 
programového rámce OPZ budou podporovány zejména pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby 

Kód a název indikátorů 
Typ 
indikátorů 

Jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota - 
PŮVODNÍ 

Cílová 
hodnota -
AKTUALIZACE 

50001 – Kapacita podpořených zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Výstup Osoby 0 50 
150 

60000 - Celkový počet účastníků Výstup Osoby 0 31 300 
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a programy v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude řešeno realizací 
navazujících individuálními projekty nebo projekty koordinovaného přístupu, nebo zařazení do systémové 
podpory sociálních služeb. 

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

Opatření navazuje přímo na následující opatření SCLLD 2.1.2 Péče o osoby se sníženou soběstačností a 
hendikepem a 2.1.3 Infrastruktura sociálních služeb a začleňování a opatření specifického cíle 1.1 Zlepšit 
příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti a uplatnění zejména znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce 
(zaměstnání je důležitým předpokladem pro úspěšné sociální začlenění a prevenci sociálního začleňování). 

Opatření navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifický cíl 4.1 zahrnutý do 
integrovaného nástroje a to na podporované aktivity infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
a podpory rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce v rámci podporované oblasti zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi (opatření je označeno v programovém rámci IROP jako „Infrastruktura sociálních služeb a 
začleňování“). Návaznost obou opatření je založena na propojení investičního projektu (IROP SC 4.1), 
zaměřeného na vytvoření či inovování zázemí a materiálních podmínek pro poskytování sociální služby či 
sociální práce v komunitním centru, a neinvestičního projektu (daného opatření) zaměřeného na zavedení 
či zkvalitnění sociální služby či realizace sociální práce v komunitním centru. Návaznost projektů bude na 
úrovni MAS zajištěna koordinací výzev daných programových rámců. 

 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

a) Opatření financovaná z alokované částky. 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

S ohledem na výši alokace na dané opatření je plánováno vyhlášení 3 výzev. Finanční plán vychází 
z předpokladu, že čerpání finančních prostředků bude probíhat od roku 2018. 

Jak je patrné z níže uvedené tabulky vyhlášení první výzvy je plánováno na říjen 2016. Celý proces příjmu 
a hodnocení projektů na MAS lze odhadovat na 3-4 měsíce. Závěrečné ověření způsobilosti může trvat 1-2 
měsíce. Vydání právního aktu může trvat další 3 měsíce. Předpokládáme, že část žadatelů nezačne realizaci 
projektu před ukončením závěrečného ověření. Nelze vyloučit, že někteří žadatelé mohou ještě čekat na 
vydání právního aktu. Z tohoto důvodu předpokládáme zahájení realizace projektu v dubnu až červnu 2017. 
Za předpokladu, že monitorovací období trvá 6 měsíců (1 měsíc na zpracování žádosti o platbu) lze očekávat 
předložení první žádosti o platbu v listopadu 2017 až lednu 2018. 

S ohledem na předpokládaný harmonogram a s ohledem na možné zpoždění celého procesu hodnocení, 
výběru a kontroly projektů či nastavení realizace projektů žadateli na pozdější termíny, je ve finančním 
plánu nastaveno čerpání na rok 2018. 

Finanční plán předpokládá délku realizace projektu 3 roky, s možnosti využití ex-ante financování a délkou 
monitorovacího období 6 měsíců, zařazováním do finančního plánu žádostí o platbu podaných do října 
daného roku. 

Tabulka 5: Časový harmonogram realizace opatření 

Předpokládaný termín 
vyhlášení výzvy 

Předpokládané zahájení 
projektu 

Předpokladaný termín 
první žádosti o platbu 

Předpokládaná 
alokace na výzvu 

10/2016 04-06/2017 11/2017-1/2018 6,5 mil. Kč 

02/2019 10/2019-6/2020 04-12/2020 10 mil. Kč 

Poznámka: Druhá výzva obsahuje i nevyčerpanou alokaci první výzvy. 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

V rámci opatření budou podporovány zejména následující aktivity: 

• Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem 
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených (např. odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, 
odlehčovací služby) 
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• Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo 

prevence sociálního vyloučení 

• Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 
Sb. (např. programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, aktivity směřující 
k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivity zaměřené na předcházení 
ekonomické nestability, aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů, aktivizační, asistenční 
a motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení, 
programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, aktivity zaměřené na podporu pečujících 
osob a neformální péče, sdílené péče, vč. rozvoje domácí paliativní péče, podpůrné služby určené pro 
pečující, aktivity místních samospráva při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém 
území, pokrytí území sociálními službami a dalšími navazujícími službami a programy podporujícími 
sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení, vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají 
přímou práci s klienty) 

G) Podporované cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou zejména osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např. 
osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a 
závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, 
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby 
žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé 
atd. 

Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další 
pracovníci v přímé práci s klienty (cílovou skupinu Zaměstnanci si MAS blíže specifikuje ve výzvě MAS) 
pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

Okruh cílové skupiny muže být ve výzvě specifikován. 

H) Typy příjemců podpory 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nestátní 
neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi působící 
v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, vzdělávací a poradenské instituce, školy a 
školská zařízení, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ. 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

I) Absorpční kapacita MAS 

Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se sociálním vyloučením a prevenci působí 
většinou v okolních velkých městech. Pouze část z nich v minulosti realizovala projekty s působnosti i 
na území Pobeskydí (zejména v sociálně vyloučené lokalitě). V posledních dvou letech se zájem těchto 
organizací o venkovské prostředí zvětšuje (což je patrné i ze zapojení jejich zástupců do přípravy tohoto 
dokumentu). Téma sociálních služeb se stává důležité i pro část obcí, což bylo patrné i při realizaci projektu 
Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce“, v rámci kterého vznikly iniciativy, které mají snahu 
o systematický přístup řešení sociálního začleňování a dostupnosti sociálních služeb a sociální práce. 
V průzkumu absorpční kapacity byl zaznamenán zájem o realizaci projektů z velké části ze strany nestátních 
neziskových organizací (NNO). Menší zájem projevily subjekty samosprávy (obce, svazky obcí, subjekty 
zřízené obcemi či svazky obcí), které preferují více formu partnerství v projektu, ale nevylučují realizaci 
vlastních menších projektů. Zájem ze strany soukromých podnikatelských subjektů (obchodních korporací 
či OSVČ) nebyl zaznamenán. Z tohoto důvodu finanční plán se zapojení těchto subjektů do realizace 
nepočítá. Ovšem s ohledem na nediskriminační postupy jsou tyto subjekty ponechány mezi typy příjemců 
podpory. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj 

Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Opatření nemá cíle přímo zaměřené na tuto oblast. Řešené 
aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. 

Rovné příležitosti a nediskriminace 

Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat a 
podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci. 
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Rovnost žen a můžu 

Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost žen a 
můžu zejména v různých životních situacích a rolích. 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů strategie a finančního plánu a slouží pouze 
jako vodítko pro určení preferenčních kritérií. Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou 
určena tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie. 

Princip udržitelný rozvoj 

V rámci daného opatření budou preferovány především projekty naplňující myšlenky udržitelného rozvoje 
např. udržitelnost a účelnost projektu, relevantní poptávka a pilotní projekty, projekty s dopadem na 
konkrétní jedince, projekty řešící specifický problém či problém vybraných cílových skupin, efektivní 
využívání vnější i vnitřních zdrojů. 

Princip integrované, víceodvětvové akce a spolupráce 

Princip navazuje na vybrané principy metody LEADER, které mají větší potenciál pro zkvalitnění a 
zefektivnění práce a služeb pro cílové skupiny. V rámci daného opatření budou preferovány projekty 
přispívající k naplňování principu integrovaných a víceodvětvových akcí a projekty založené na funkčním 
partnerství. Propojením projektu s dalšími projekty či aktivitami dojde k synergetickým efektům, které 
povedou ke zvýšení kvality daného projektu a zkvalitnění a zefektivnění práce s cílovou skupinou. 
Preferování projektů založených na funkčním partnerství (zadavatel/obec, poskytovatel sociální 
služby/programu, nezisková organizace hájící zájmy uživatelů apod.) má za cíl rozvinout spolupráci v území 
v podporované oblasti, zkvalitnit a zefektivnit práci s cílovou skupinou a přispět k udržitelnosti projektu. 

Princip rodina 

Preferovány budou především projekty s pozitivním vlivem na funkčnost rodiny. 

Princip proveditelnosti 

Preferovány budou projekty, které zvolily nejvhodnější způsob realizace aktivit a vzájemnou provázanost a 
které adekvátně zapojuji cílovou skupinu v průběhu projektu. 

L) Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů 

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů bude stanovena výzvou MAS Pobeskydí 
na základě specifických podmínek OPZ. 

M) Klíčové projekty 

MAS Pobeskydí nepřipravuje klíčové projekty pro dané opatření. Potřeba přípravy klíčových projektů se 
může objevit v průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu strategie. 

N) Indikátory výsledků a výstupů 

Pro dané opatření jsou stanoveny následující indikátory. Výběr indikátorů a výchozí a cílové hodnoty byly 
stanoveny odborným odhadem vycházející z parametrů plánovaných aktivit, srovnáním s nastavenými 
cílovými hodnotami v příslušném specifickém cíli OPZ. Výchozí hodnoty výsledkových indikátorů byly 
stanoveny na nulové hodnotě při použití obdobného postupu zjišťování, který byl použít v Operačním 
programu Zaměstnanost. 

Tabulka 6: Indikátory výsledků a výstupů 

Kód a název indikátorů 
Typ 
indikátorů 

Jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota – 
PŮVODNÍ 

Cílová 
hodnota - 
AKTUALIZACE 

67010 -  Využívání podpořených 
služeb 

Výsledek Osoby 0 52 112 

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

Výsledek Osoby 0 70 135 

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

Výsledek Osoby 0 25 55 

55102 - Počet podpořených 
komunitních center 

Výstup Zařízení 0 1 2 

60000 - Celkový počet účastníků Výstup Osoby 0 105 225 
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67001 – Kapacita podpořených 
služeb 

Výstup Místa 0 25 40 

62000 – Počet projektů, které 
zcela nebo zčásti provádějí 
sociální partneři nebo nevládní 
organizace 

Výstup Projekty 0 4 8 

62200 – Počet projektů 
zaměřených na orgány veřejné 
správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální a místní 
úrovni 

Výstup Projekty 0 1 1 

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

Výstup Dokumenty 0 1 1 

 

2.2) Opatření SCLLD: Péče o osoby se sníženou soběstačností a hendikepem 

 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se zaměřuje na sociální začleňování na lokální 
úrovni a je v souladu s aktivitami: 

• podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, služeb 
poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce a 

• vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí. 

B) Popis cíle opatření 

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení jsou 
vnímáni jako jedna z nejzranitelnějších skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. V souvislosti 
s demografickým stárnutím, nárůstem demencí i moderními trendy péče o osoby se zdravotním postižením 
či chronickým onemocněním lze očekávat výrazné zvýšení počtu cílové skupiny, na což současná struktura 
sociálních služeb v území není připravena. Neodpovídá současné potřebě prodloužení pobytu v rodině či 

umísťování klientů v blízkosti rodiny. Moderní trendy v péči o tyto cílové skupiny zdůrazňují potřebu zapojení 
jejích členů do běžného života a jejich udržení v domácím prostředí. V Pobeskydí jsou částečně rozvinuty 
zejména služby pobytové (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem), 
které často doplňují nedostatečnou kapacitu těchto služeb pro obyvatele okolních měst. Další sociální služby 
(terénní, ambulantní) jsou v omezené míře dostupné pouze v okolních městech (ojediněle v území), zde je 
ovšem problém s nedostatečnou kapacitou a spektrem dostupných služeb. Zvyšuje se i zájem o doplňkové 
služby pro domácnost, např. dovoz obědů, odvoz k lékaři, úklid domácnosti. 

Navrhované opatření má zlepšit možnosti udržení cílových skupin v domácím prostředí, jejich zapojení 
do života a pracovního procesu. Bude se jednat o neinvestiční projekty zaměřené na terénní a ambulantní 
služby (v omezení míře na pobytové služby v zařízeních komunitního typu) a související programy. Důraz 
bude kladen na úlohu rodiny a komunity. Bude se jednat o neinvestiční projekty podporující či zaměřené 
na terénní služby (např. osobní asistenci), sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, 
chráněné dílny, chráněné bydlení, doplňkové služby a programy vč. služeb zdravotního charakteru a aktivit 
podpory rodinných příslušníků atd. 

V rámci programového rámce OPZ budou podporovány zejména pilotní projekty, které mají „otestovat“ 
dané služby a programy v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude řešeno 
realizací navazujících individuálních projektů nebo zařazení do systémové podpory sociálních služeb, nebo 
systémovou podporou ze strany dotčených obcí. 

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

Opatření navazuje přímo na následující opatření SCLLD 2.1.1 Prevence a řešení sociálního vyloučení a 2.1.3 
Infrastruktura sociálních služeb a začleňování a na specifický cíl 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení 
zaměstnanosti a uplatnění zejména znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce (zaměstnání je 
důležitým předpokladem pro úspěšné sociální začlenění a prevenci sociálního začleňování). 

Opatření navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifické cíle 4.1 zahrnutý do 
integrovaného nástroje a to na podporované aktivity infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
v rámci podporované oblasti zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (opatření je 
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označeno v programovém rámci IROP jako „Infrastruktura sociálních služeb a začleňování“). Návaznost 
obou opatření je založena na propojení investičního projektu (IROP SC 4.1), zaměřeného na vytvoření či 
inovování zázemí a materiálních podmínek pro poskytování sociální služby, a neinvestičního projektu 
(daného opatření) zaměřeného na zavedení či zkvalitnění sociální služby. Návaznost projektů bude na 
úrovni MAS zajištěna koordinací výzev daných programových rámců. 

D) Priorizace navrhovaných opatření 

b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace. 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

Opatření bude realizováno v případně navýšení alokace od 01/2019 do 6/2023 s akcentem na plnění 
stanovených cílů ke konci období. 

F) Popis možných zaměření projektů 

V rámci opatření budou podporovány zejména následující aktivity: 

• Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem 
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených (např. sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, 
osobní asistence) 

• Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 
Sb. (např. aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým dušením 
onemocněním a jejich rodinné příslušníky.) 

G) Podporované cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou zejména soby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např. 
osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a 
závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, 
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby 
žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé 
atd. 

Cílovou skupinou v rámci doplňkové aktivit zaměřených na vzdělávání pracovníků organizace mohou být 
také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty. 

Okruh cílové skupiny muže být ve výzvě specifikován. 

H) Typy příjemců podpory 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nestátní 
neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi působící 
v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, vzdělávací a poradenské instituce, školy a 
školská zařízení, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ. 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

I) Absorpční kapacita MAS 

V Pobeskydí jsou dostupné pobytové služby, zejména pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením 
(dva domovy pro osoby se zdravotním postižením) a osoby se sníženou soběstačnosti z důvodu demence 
(jeden domov se zvláštním režimem). Organizace zabývající se souvisejícími terénními a ambulantními 
službami sídlí většinou v okolních velkých městech. V posledních dvou letech se zájem těchto organizací o 
venkovské prostředí zvětšuje (což je patrné i ze zapojení jejich zástupců do přípravy tohoto dokumentu). 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj 

Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Opatření nemá cíle přímo zaměřené na tuto oblast. Řešené 
aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. 

Rovné příležitosti a nediskriminace 

Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat a 
podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci. 

Rovnost žen a můžu 
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Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat rovnost žen a můžu. 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou určena tak, aby byly preferovány projekty, 
které nejvíce přispívají k naplňování strategie. 

L) Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů 

Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů bude stanovena výzvou MAS Pobeskydí 
na základě specifických podmínek OPZ. 

M) Klíčové projekty 

MAS Pobeskydí nepřipravuje klíčové projekty pro dané opatření. Potřeba přípravy klíčových projektů se 
může objevit v průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu strategie. 

N) Indikátory výsledků a výstupů 

Indikátory a jejich hodnoty budou ručeny v případě přidělení alokace na toto opatření. 

 


