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DODATEK Č. 2 – STRATEGIE CLLD MAS ROKYTNÁ   

zapracování vypořádání požadavků z akceptačních listů 
IROP, OPZ, a požadavků na doplnění v rámci schvalovacího 

procesu výzev OPZ 

MAS ROKYTNÁ, o.p.s. 

SCLLD MAS ROKYTNÁ - CESTA K ROZKVĚTU REGIONU 

CLLD_17_03_035 

3.4. Akční plán 
V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 
2020 (MPIN) obsahuje tento Akční plán popis programových rámců, které definují realizaci části 
SCLLD prostřednictvím jednotlivých operačních programů podporovaných z ESI fondů. Další součásti 
Akčního plánu požadovaného MPIN, jsou uvedeny buď přímo v této kapitole 3.4. nebo logicky 
v jiných kapitolách této strategie. Jde o tyto části akčního plánu: 

 Fiche – jejich definice je součástí programového rámce pro Program rozvoje venkova (PRV). 

 Definice klíčových projektů – k datu finalizace této strategie neplánuje MAS realizaci žádných 

klíčových projektů (pouze tzv. projekty spolupráce, které jsou součástí programového rámce 

PRV). 

 Výsledky (indikátory potřeb regionu): jsou v této strategii uvedeny ve dvou kapitolách: 

jednak v kapitole „3.1.3.4. Indikátory míry dosažení cílů“ (indikátory plnění strategie jako 

celku), jednak přímo v popisu konkrétních opatření/fichí v programových rámcích. 

Ostatní dvě v MPIN definované části Akčního plánu (struktura programových rámců a popis 
integrovaného přístupu) následují za popisem programových rámců. 

 

Programové rámce 

V této kapitole jsou popsány programové rámce tří operačních programů, s jejichž pomocí bude MAS 
spolufinancovat část své SCLLD: programový rámec Integrovaného regionálního operačního 
programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. Principy pro určení 
preferenčních kritérií jsou stanovené příslušnými Operačními programy a vycházejí z SCLLD. Jde o 
teoreticky možné principy, ale konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě 
MAS. 
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Integrovaný regionální operační program 

 

Název  specifického cíle 2.4. - Infrastruktura pro veřejnou a nemotorovou dopravu 

 Název opatření   2.4.1.A. Podpora udržitelnosti nemotorové dopravy 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

 1.2  Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření  

Zlepšení podmínek pro rozvoj udržitelné dopravy v regionu MAS – podpora 
nemotorové a hromadné dopravy, zvyšování bezpečnosti a eliminace 
negativních jevů souvisejících s dopravou. 
 
posílit přepravní výkony veřejné dopravy,  

snížit zátěže plynoucí z IAD,  

zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,  

zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy,  

zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,  

využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil,  

vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.  
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Infrastruktura a inženýrské sítě,  
oddíl Pozemní komunikace – názory na oblast dopravní infrastruktury 
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 2.3.1. – zlepšování bezpečnosti silnic a budování chodníků 
opatření 2.4.1. – podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy  

 
 

Možná témata projektů 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu – 
přestupní uzly veřejné dopravy; zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy, bezbariérovost chodníků u silnic I., II., a III. třídy  a  
místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace - bezbariérovost; výstavba cyklostezek a cyklotras vč. 
doprovodné infrastruktury v podobě stojanů na kola, a výsadby zeleně podél 
cyklostezka cyklotras za účelem zajištění cestování do zaměstnání, škol a za 
službami; 
  

 
 

Možní příjemci dotace 
 
- kraje  
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- obce  

- dobrovolné svazky obcí  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách  

- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě  

- Ministerstvo dopravy  

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě 
cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících – 
- „subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 
194/2010 sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě 
cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících“ 
 

 
 

 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů  

 Bude nastaveno ve výzvě MAS 

 
 

 
 

 Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 7 52 01  

Název 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné 
dopravě 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  7 50 01 
Název Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 
 

Indikátor výstupů    



Vydání: 1 Revize: 4 Strana 200 z 515 
 

Číslo  7 61 00  
Název Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  7 64 01  
Název Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

 
 

Indikátor výsledku  
Číslo 7 63 10 
Název Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 
 

Indikátor výsledku  
Číslo 7 51 20 
Název Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
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Název specifického cíle  1.2. - Technologie pro moderní a efektivní veřejné služby 

Název opatření 1.2.2.A. Investice do akceschopnosti složek IZS 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Zvýšení schopností klíčových složek IZS adekvátně reagovat na rizika a 
katastrofy na území MAS související s klimatickými změnami. 
 
Exponovaná území a další podmínky pro čerpání prostředků prostřednictvím 
tohoto opatřeni jsou v souladu s dokumentem „Zajištěni adekvátní odolnosti 
a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s 
důrazem na přizpůsobeni se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 
- 2020“ a také z výše uvedené přílohy č. 5 programového dokumentu IROP, 
která obsahuje seznam obci s rozšířenou působnosti (ORP), jejichž správní 
území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených 
změnou klimatu. 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Budovy a veřejná prostranství – potřeby obcí,  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 1.2.2. – investice do akceschopnosti složek IZS 

 
 

Možná témata projektů 

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky 
v definovaných v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům, tj. sucho; havárie nebezpečných látek  
s důrazem zajistit adekvátní odolnost na přizpůsobení se změnám klimatu a 
novým rizikům.  
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro řešení 
mimořádných situací pro odstraňování důsledků v rámci sucha a havárií 
nebezpečných látek 

 
 

Možní příjemci dotace 
Obce, které zřizuji jednotky požární ochrany (§ 29 zakona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III 
(podle přílohy zákona o požární ochraně)  

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  
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Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  5 70 01  
Název Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo 5 75 20 
Název Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
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Název specifického cíle 6.3. - Dostupné a kvalitní sociální služby pro širokou veřejnost                   

Název opatření 6.3.1.A. Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1. 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Zefektivnit a zlepšit dostupnost sociálních služeb a sociální práce, které 
podporující sociální inkluzi vymezených cílových skupin na území MAS 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Veřejné služby – zdravotnictví a sociální služby na území MAS a názory 
starostů a občanů na zdravotnictví a sociální služby  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 6.3.1. – investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální 
inkluzi 

 
 

Možná témata projektů 

Zlepšování infrastruktury pro sociální služby vytvořit technické zázemí pro 
poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a ostatních služeb vedoucích k sociální inkluzi. K dosažení cíle bude využíváno 
nákupu budov, zařízení (automobil aj.) a vybavení a stavební úpravy budov, 
které povedou k vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb a ostatních služeb. Díky tomu dojde k vytvoření, obnově a zkvalitnění 
materiálně-technického zázemí existujících služeb vedoucích k sociální inkluzi 
cílové skupiny.  
Cílem opatření je přispění k sociální inkluzi, proto budou podporovány 
potřebné projekty rozvíjející či zlepšující podmínky pro poskytování 
terénních, ambulantních tak i pobytových služeb a center vedoucích 
k sociálnímu začleňování. 

Rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Cílem není budovat kulturní centra a 
prostory pro masovou zábavu.  
Podpora sociálního bydlení, realizované projekty nebudou zaměřeny pouze 
na seniory. Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení 
dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného 
bydlení. 
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Možní příjemci dotace 

Sociální služby 
- nestátní neziskové organizace  

- organizační složky státu  

- příspěvkové organizace organizačních složek státu  

- kraje  
- organizace zřizované nebo zakládané kraji  

- obce  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- dobrovolné svazky obcí  

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

- církve  

- církevní organizace  
 
Sociální bydlení 
- obce 
nestatni neziskove organizace 
cirkve 
cirkevni organizace 
 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
 

 

 Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  5 54 01  
Název Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  5 53 01  
Název Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo  6 75 10  
Název Kapacita služeb a sociální práce 
  
Indikátor výstupu  
Číslo 5 54 02 
Název Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
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Indikátor výsledku  
Číslo  5 53 20 
Název  Průmětný počet osob využívajících sociální bydlení 
 
 

 

Indikátor výsledku  
Číslo  5 53 10 
Název  Nárůst kapacity sociálních bytů 
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Název specifického cíle 4.5. – Podpora zaměstnanosti v sektoru NNO a podpora sociálních podniků                

Název opatření 4.5.1.A. Podpora zázemí sociálních podniků 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků jako nástroje k řešení sociálních, 
popř. environmentálních problémů na území MAS.  
Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se 
jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování 
nezaměstnanosti. Pokud budou mezi příjemci podpory OSVČ (osoba 
samostatně výdělečně činná), musí tato osoba spadat do znevýhodněných 
cílových skupin a zároveň splňovat principy sociálního 
podnikání. 
Sociální podnik musí přispívat k podpoře začleňování a min. 30% 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí 
pocházet z cílových skupin. 
Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům samotným, 
ale ve svém důsledku celé společnosti. V rámci tohoto opatřeni jsou 
podporovány aktivity vedoucí ke vzniku nových podnikatelských aktivit, 
rozšíření nabízených produktů a služeb v oblasti sociálního podnikáni a 
zároveň je cílem opatřeni snížení nezaměstnanosti sociálně vyloučených, či 
sociálním vyloučením ohrožených osob. V rámci opatření nelze financovat 
stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Musí dojit k 
vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který 
nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců. 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Ekonomika a zaměstnanost  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 4.5.1. – podpora zázemí sociálních podniků 

 
 

Možná témata projektů 

Založení nového sociálního podniku vč. realizace nutných investic; 
rekonstrukce sociálních podniků – investice do rozšiřování kapacit, 
ekonomické výkonnosti, přizpůsobení aktuálním potřebám .; aktivity vedoucí 
k dalšímu rozvoji, kvantitativnímu i kvalitativnímu růstu sociálního podniku; 
aktivity sociálních podniků vedoucí k zaměstnávání osob ze znevýhodněných 
skupin; aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání  
 
Rekonstrukce, rozšíření a vybaveni sociálních podniků – podpora je cílena 
na rozvoj sociálních podniků, jedna se o aktivity, které umožni sociálně 
vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh 
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práce a do podnikatelského prostředí. Je možné, že dojde k provázání 
investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány 
prostřednictvím OP Zaměstnanost. 
 
Bude podporován nákup objektů, zařízeni, vybavení a stavební úpravy, 
které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora nemůže byt 
chápana pouze jako dotace na zřízeni pracovních míst pro znevýhodněné 
zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných 
podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a 
principy sociálního podnikáni/podniku. 

 
 

Možní příjemci dotace 

 
- osoby samostatně výdělečné činné  

- malé a střední podniky  

- obce  

- kraje  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- dobrovolné svazky obcí  

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

- nestátní neziskové organizace  

- církve  
 

 
 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
  

Principy preferenčních 
kritérií  

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

 

Indikátor výstupů    
Číslo  1 04 03  

Název 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  1 04 00  
Název Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  1 00 00  
Název Počet podniků pobírajících podporu 
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Indikátor výstupů   
Číslo  1 01 02  
Název Počet podniků pobírajících granty 
  
Indikátor výstupů  
Číslo 1 01 05 
Název Počet nových podniků, které dostávají podporu 

 
 

Indikátor výstupů   
Číslo  1 03 00  
Název Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo  1 04 11 
Název Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 
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Název specifického cíle 6.1. – Moderní školská a předškolní zařízení   

Název opatřeni 6.1.1.A. Investice do kapacit a kvality škol a školek 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Zvýšení potenciálu subjektů vzdělávací infrastruktury poskytovat kvalitní 
vzdělání v potřebném rozsahu a s důrazem na zvyšování 
konkurenceschopnosti absolventů vzdělávání na území MAS 
Na území MAS se nachází dvě ORP se sociálně vyloučenou lokalitou – ORP 
Třebíč, ORP Moravské Budějovice 
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Veřejné služby – školství na území MAS a dotazování zástupců škol  
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 6.1.1. – investice do kapacit a kvalit škol a školek 

 
 

Možná témata projektů 

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol - stavby, stavební úpravy a 
pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově 
dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokázán 
nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi 
předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební 
úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky). 
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a 
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučených osob. 
 
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách – 
stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v 
oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti 
práce s digitálními technologiemi. 
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazby na klíčové kompetence je 
možné pouze v ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. . 
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních 
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání soc. 
vyloučených osob. Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
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Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže – 
stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění klíčových kompetencí formou 
zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích 
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve 
schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

 
 

 

Možní příjemci dotace 

 
- zařízení péče o děti do 3 let  

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání a vyšší odborné školy  

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

- kraje  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji  
- obce  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- nestátní neziskové organizace  

- církve  

- církevní organizace  

- organizační složky státu  

- příspěvkové organizace organizačních složek státu  
 

 
 

 

Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
 

Principy preferenčních 
kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  5 00 01 
Název Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  5 00 00  
Název Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo  5 00 30  
Název Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém   
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Indikátor výsledku    
Číslo  5 00 20  
Název Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 5 01 20 
Název Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let 
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Název specifického cíle  
3.4. - Revitalizace kulturních památek včetně památek místního významu 

 

Název opatření 3.4.1.A. Investice do revitalizace hmotných památek 

Vazba na specifický cíl 
IROP 4.1 

 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Popis opatření včetně 
cíle opatření 

Ochrana klíčových objektů a prvků kulturního a přírodního dědictví na území 
MAS,  další rozvoj těchto prvků a objektů vč. zlepšování jejich prezentace,  
Revitalizace souboru vybraných památek; podpora zpřístupnění památek.  
 
Potřeby identifikovány v oddíle:  
2 – Analytická část 
2.1.Socio-ekonomická analýza a analýza problémů a potřeb o 
oddíl Budovy a veřejná prostranství – potřeby obcí  
oddíl Cestovní ruch 
Návrhy řešení jsou identifikovány v oddíle: 
3 – Strategická část 
3.1. – Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření 
oddíl Návrh konkrétních opatření 
opatření 3.4.1.. – investice do revitalizace hmotných památek 
 

 
 

 

Možná témata projektů 

Revitalizace památek zapsaných na seznamu NKP a památek evidovaných v 
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Revitalizace 
souboru vybraných památek; podpora zpřístupnění památek, rekonstrukce 
interiérových prostor kulturních památek za účelem jejich zpřístupnění a 
využití, restaurování uměleckých děl  
Cílem je provést opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné 
využití, zatraktivnění a zabezpečení památek. 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,  

- odstraňování přístupových bariér,  

- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,  

- restaurování památek,  

- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 
depozitářů,  

- obnova parků a zahrad u souborů památek,  

- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického zázemí.  

    

Možní příjemci dotace 
vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru 
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 
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Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Bude nastaveno ve výzvě MAS  

 
 

Principy preferenčních 
kritérií  

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  9 05 01  
Název Počet revitalizovaných památkových objektů 
  
Indikátor výstupů  
Číslo 9 10 05 

Název Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních 
památek a atrakcí 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo  9 10 10  

Název 
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za 
vstupné 
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Program rozvoje venkova 

 

Zdůvodnění vybraných fichí. V rámci přípravy SCLLD se prováděla dotazníková šetření, byly 
provedeny osobní rozhovory s možnými žadateli, konaly se komunitní projednávání strategie a další 
kroky k realizaci strategie. Z těchto jednání vzešly hlavní Strategické cíle, Specifické cíle a Opatření 
MAS. Při jednáních došlo k souladu a orgány MAS rozhodly realizovat níže uvedené Programové 
rámce PRV. MAS přijímá návrhy všech aktérů z území a v rámci evaluace může dojít k přehodnocení 
cílů a stanovení nových Programových rámců a tím navrhneme přesunutí prostředků do nových cílů. 
Strategie MAS Rokytná, o.p.s. neobsahuje žádnou Fichi zaměřenou na potravinářství z důvodu 
nulového zájmu v období přípravy strategie a mapování zájmu subjektů. Subjekty potravinářského 
sektory byly na základě zjištěného nezájmu dotazovány telefonicky a hodlají žádat na přímo do 
Programu rozvoje venkova. 
 

 
 

Název Fiche 4.6.1.A. Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. Přispívá ke výšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti. Zavádí a 
zlepšuje inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování, 
zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 
jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti 
na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD 
4.6. - Podpora rozvoje zemědělských, lesnických a potravinářských činností 

 
 

Oblasti podpory 
 
(Popis podporovaných 
aktivit dle jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 

 Dle článku 17, odstavce 1., písmeno a)  Nařízení PRV:  
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné 
výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány 
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 
zemědělském podniku.  
Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. 
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí tykat obnovy nosných konstrukci 
vinic, oploceni vinic a oploceni sadů. Podpora nemůže byt poskytnuta na 
pořízeni kotlů na biomasu. 

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Zemědělský podnikatel 
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Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 

Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se 
jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 Projekty prvožadatelů 
Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 
Projekty s kratší dobou realizace 
Preference rekonstrukci před novostavbou 
podpora tradic a regionální produkce 
Úspory energii 
Tvorba pracovních míst (vytvořeni vice pracovních míst bude vice 
obodováno) 
Vice odvětvová spolupráce (zvýhodněni spolupráce vice odvětvi bude 
preferováno body) 
 Zvýhodněni menších projektů (projekty s menšími způsobilými výdaji 
budou preferovány, za účelem podpory vice žadatelů a širšího 
naplněni strategie) 
Zvýhodněni menši velikosti podniků/žadatelů (zvýhodněni mikropodniků 
a malých podniků) 
Podpora ekologického zemědělství 
Ekologicky způsob realizace 

 
 

  Indikátor výstupů    
Číslo  93701 
Název Počet podpořených podniků/příjemců 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo  94800 
Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 
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Název Fiche 4.6.4.A. Zlepšování lesnické infrastruktury 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k 
lesní půdě. Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a ke konkurenceschopnosti zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje 
inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování lesů.  

Vazba na cíle SCLLD 4.6. - Podpora rozvoje zemědělských, lesnických a potravinářských činností 

 
 

Oblasti podpory 
 
(Popis podporovaných 
aktivit dle jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních 
cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení.  

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, 
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 

Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se 
jedna o 
principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

 
 Projekty prvožadatelů 
Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 
Projekty se širším uzemním, environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem. 
Projekty s kratší dobou realizace 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  93701 
Název Počet podpořených podniků/příjemců 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 
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Indikátor výsledku    
Číslo  94302 
Název Celková délka lesních cest (km) 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

1 

Cílový stav 2 
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Název Fiche 4.3.1.A. Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. Podpora přispívá k sociálnímu začleňování, 
snižování chudoby a k hospodářskému rozvoji ve venkovských oblastech. 
Usnadňuje diverzifikaci, vytváření malých podniků a tvorbu pracovních míst. 

Vazba na cíle SCLLD 4.3. - Podpora malého a středního podnikání 

 
 

Oblasti podpory(Popis 
podporovaných aktivit 
dle jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s 
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, 
v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, 
a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská 
činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými 
hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování 
a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 
61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 
(Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), 
N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a 
hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. 
n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a 
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování 
ostatních osobních služeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které 
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s 
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí 
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě 
zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny 
v příloze I Smlouvy o fungování EU.  Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a 
rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány 
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.  

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 
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Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 

 
 

Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se 
jedná o 
principy pro stanovení 
preferenčních 

 Projekty prvožadatelů 
Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 
Projekty s kratší dobou realizace 
Preference rekonstrukci před novostavbou 
Podpora tradic a regionální produkce 
Tvorba pracovních míst (vytvořeni vice pracovních míst bude více 
obodováno) 
Víceodvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce vice odvětví bude 
preferováno body) 
Zvýhodnění menši velikosti podniků/žadatelů (zvýhodněni 
mikropodniků a malých podniků) 
Ekologicky způsob realizace 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo  93701 
Název Počet podpořených podniků/příjemců  
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

2 

Cílový stav 6 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo  94800 
Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 4 
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Název Fiche 4.6.2.A. Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických 
produktů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Čl. 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  
Přispívá ke zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti lesnických a 
dřevozpracujících a podobných podniků. 

Vazba na cíle SCLLD 4.6. - Podpora rozvoje zemědělských, lesnických a potravinářských činností 

 
 

Oblasti podpory 
 
(Popis podporovaných 
aktivit dle jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro 
hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro 
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke 
zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, 
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může 
týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení.  

Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie 
jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; 
za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na 
různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).  

Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být 
odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více 
podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a 
postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.  

Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy 
- nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené 
na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh. 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 
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Preferenční kritéria 
(Pro účely 19.2.1 se 
jedna o 
principy pro stanovení 
preferenčních 

 Projekty prvožadatelů 
Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 
Tvorba pracovních míst (vytvořeni vice pracovních míst bude vice 
obodováno) 
Projekty s kratší dobou realizace 
Preference rekonstrukci před novostavbou 
Uspory energii 

 
 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo 93701 
Název Počet podpořených podniků/příjemců 
Výchozí stav  0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 0 

Cílový stav  1 
  
Číslo 94800 
Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vydání: 1 Revize: 4 Strana 222 z 515 
 

 

Název Fiche 6.5.1.A. Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 44 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy 
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může 
spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou 
pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Vazba na cíle SCLLD 6.5. - Mezisektorová spolupráce subjektů regionu a plánování 

 
 

Oblasti podpory 
 
(Popis podporovaných 
aktivit dle jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí 
být v souladu se SCLLD. V rámci projektu lze realizovat měkké akce 
(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, 
která jsou řešena v SCLLD.  
Cílem MAS je podpora rozvoje regionu, kulturního života a zlepšení kvality 
života na venkově. Přínosy projektů spolupráce jsou obohacování kulturního 
života samotným občanům, ale i turistům, propagovat území a samotné 
subjekty, navazovat další partnerství za účelem rozvoje území a podpora 
mikroekonomiky regionu a posílení vztahu obyvatel k území, což může 
pomoci snížení odlivu obyvatel do měst. Aktivity MAS a projektů spolupráce 
směřují k posílení úrovně základní platformy pro cestovní ruch, jež přispívá 
k dalšímu rozvoji regionu. 
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné 
realizovat pouze následující výdaje:  

-          investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení 
značení místních výrobků a služeb,  
-          investice související se vzdělávacími aktivitami,  
-          investice do informačních a turistických center.  
  
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat 
především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, 
přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, 
brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které 
budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů 
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního 
projektu.  
Příklady možných projektů: 
Regionální značka, regionální produkty a gastronomie  

- Podpora tradičních výrobků  
- Podpora regionální produkce  
- Podpora regionální značky a přebírání zkušeností odjinud  
- Podpora prodeje regionálních produktů na trzích, festivalech, v 



Vydání: 1 Revize: 4 Strana 223 z 515 
 

prodejnách  
- Pořádání trhů, festivalů  
- Propagace regionálních výrobků a regionálních značek  
- Pořádání, přebírání a předávání zkušeností s kulinářstvím a 

gastronomií  
- Propagace regionálních produktů ve spolupráci se zdravým životním 

stylem a relaxací 
 

Cestovní ruch 

- Tvorba propagačních materiálů  
- Propagace regionu a jednotlivých aktivit na informačních tabulích  
- Tvorba propagačních videí  
- Podpora TIC  
- Přenášení zkušeností s destinačním managementem  
- Zpracování publikace s top atraktivitami (příroda, gastronomie, 

památky, ubytování, tradice)  
- Vytvoření navigace po regionech MAS do tzv. chytrých telefonů 

 
Kulturní oblast  

- Pořádání kulturních a společenských akcí  
- Podpora tradic  
- Podpora kulturních památek a expozic v nich 

 

Ochrana přírody  

- Ochrana flóry a fauny  
- Podpora tradičních odrůd  
- Zpřístupnění přírody a informování  
- Podpora obnovitelných zdrojů z krajiny 
- Podpora obnovy studánek 

 
 

Podpora mladých  

- Směny mládeže  
- Vzdělávání a předávání zkušeností mladé generaci  
- Pořádání kulturních a společenských akcí mladými a pro mladé 

 

Řeka Rokytná  

- Čistá řeka Rokytná, čištění koryta, břehů, okolí řeky, osvěta pro 
účastníky a společenské akce  

- Zajištění prostupnosti krajiny a břehů řeky Rokytné  
- Zajištění likvidace černých skládek a odpadu v krajině o Zajištění 

likvidace invazních rostlin podél řeky Rokytné (křídlatka, netykavka)  
- Zajištění revitalizace břehů s ohledem na pravidla ochrany EVL 

NATURA 2000  
- Rekonstrukce a revitalizace vodních děl (jezů) na řece Rokytné  

             Protipovodňová opatření a zvýšení retenčních schopností řeky  
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Definice příjemce 
dotace 

Příjemcem dotace může byt pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena 
z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
 
a) skupinou mistních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jinem než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kriterií 
(Bude případně doplněno 
a upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy) 

1.       U projektů spolupráce jsou preferenční kritéria nastavena centrálně 
Pravidly pro operaci 19.3.1. 
 

 
 

 
 

Indikátor výsledku   
Číslo 92501 
Název Celkové veřejné výdaje 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 265,00 tis. Kč 
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Operační program zaměstnanost 

 

Specifický cíl SCLLD 4.2. - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst 

Název opatření 4.2.1.A. Veřejná podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti 

Alokace 5 220,80 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita: Podpora zaměstnanosti 

 
 

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je zvýšit pracovní uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce. 
Dopad na trh práce – zvýšení zaměstnanosti realizací daného opatření 

 
 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

1. OPZ: Vazba na Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech  OPZ  

Ve vztahu k opatření „4.2.1.A. Veřejná podpora podmínek pro nárůst 
zaměstnanosti“ v rámci SCLLD MAS Rokytná je relevantní především 
následující účel SC 2.3.1.: „v oblasti zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry 
zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení 
zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce 
zaostává (starší, mladí, nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním)“. 
Podporované aktivity v rámci SC 2.3.1. mají přispět mj. „ke snížení lokální 
nezaměstnanosti , k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova a ke 
zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální 
zaměstnanosti“. K těmto změnám přispívá plánovanými aktivitami opatření 
4.2.1.A. SCLLD MAS Rokytná. V rámci tohoto opatření bude s využitím 
nástroje komunitně vedeného místního rozvoje podporován vznik a udržení 
pracovních míst a to s důrazem na zaměstnávání a zvyšování kvalifikace 
skupin znevýhodněných na trhu práce. Do aktivit v rámci opatření 4.2.1.A. 
SCLLD MAS Rokytná budou zapojeny také obce na území MAS, které mají 
potenciál hrát aktivnější roli v zaměstnávání skupin znevýhodněných na trhu 
práce. 

2. Vazba na další operační programy 
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(a) Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Opatření 4.2.1.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu na specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na 
opatření 4.2.1.A. podporované z OPZ mají vazbu především aktivity 
podporované  z IROP v rámci opatření „4.5.1.A. Podpora zázemí sociálních 
podniků“. Konkrétně jde o aktivity, kdy je sociálnímu podniku je poskytnuta 
podpora na pořízení vybavení, díky němuž dojde k vytvoření pracovního 
místa, které bude obsazeno osobou ohroženou znevýhodněním na trhu 
práce.  V rámci podpory vzniku a udržení pracovních míst je potřeba 
podporovat také specificky sociální podnikání – zaměstnání osob ohrožených 
sociálním vyloučením přispívá k všestrannému rozvoji místní ekonomiky, 
který nevynechává uvedené skupiny obyvatel (princip rovných příležitostí). 
Opatření 4.2.1.A. je dále provázáno na investiční aktivity podporované z IROP 
v rámci opatření 2.4.1.A. Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné 
dopravy a 3.4.1.A. Investice do revitalizace hmotných památek. Realizace 
veřejných investic v oblasti dopravy, např. úpravy místních komunikací, 
nádraží, cyklostezky, či v oblasti rekonstrukce hmotných památek mohou 
generovat dodatečné pracovní příležitosti podpořené z veřejných zdrojů.  

(b) Program rozvoje venkova (PRV) 

Opatření 4.2.1.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu na opatření PRV 19.2 
– Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje. Na opatření 4.2.1.A. podporované z OPZ mají vazbu 
především aktivity podporované  z PRV v rámci opatření „4.3.1.A. Zvyšování 
konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů“, „4.6.1.A. Podpora 
konkurenceschopnosti místních zemědělců“, popř. „4.6.2.A. Podpora 
konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů“. 
Konkrétně jde o aktivity, v rámci kterých je podporováno zvýšení 
konkurenceschopnosti konkrétního podnikatele (zpravidla investicemi do 
hmotných aktiv), které je v souladu s pravidly SCLLD MAS Rokytná pro PRV 
doprovázeno požadavkem na vytváření pracovních míst. Na pracovní místa 
nad stanovené cíle PRV pak podnikatelé mohou žádat podporu ze zdrojů 
OPZ, při splněný stanovených pravidel. Propojenost aktivit uvedených 
opatření s programem OPZ spočívá v možnosti zvyšování 
konkurenceschopnosti místní ekonomiky v kombinaci s generováním nových 
pracovních příležitostí především malými a středními podnikateli v území. 

 
3. Vazba na ostatní opatření SCLLD 

Opatření 4.2.1.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu také na další výše 
neuvedená opatření SCLLD. Na aktivity opatření 4.2.1.A. podporované z OPZ 
mají vazbu především aktivity v rámci opatření „4.1.1. Zvyšování 
zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů“. Realizace 
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opatření zaměřených na zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím investic do 
lidských zdrojů jsou často nezbytným doplňkem navazujících aktivit v oblasti 
veřejných podmínek pro nárůst zaměstnanosti – např. podpora začínajících 
podnikatelů na krajské, popř. místní úrovni musí být provázána s dalšími 
druhy veřejné podpory pro nárůst zaměstnanosti (např. nastavení pravidel 
podporu zřizování nových pracovních míst). Aktivity v rámci opatření 4.2.1.A. 
mohou být dále provázány na aktivity opatření „4.5.3. Zvyšování dopadu 
činnosti místních neziskových organizací“. Např. projektová podpora činnosti 
neziskových organizací s prokazatelným společenským přínosem má pozitivní 
vliv na zaměstnanost, protože vytváří kvalifikované pracovní příležitosti 
v regionu a může být spojena s dalšími aktivitami na udržení těchto 
pracovních příležitostí.  Další provázanost existuje na investiční aktivity 
realizované v rámci opatření na budování nové a modernizaci stávající 
infrastruktury na území MAS (opatření  1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 2.2.1., 3.1.1. 
a 3.5.1.). Aktivity realizované v rámci těchto opatření mohou generovat 
dodatečné pracovní příležitosti podporované z veřejných zdrojů).     

 
 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro 
rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace 
SCLLD: 
 
a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ velmi vysokou prioritu: 
bylo na něj vyhrazeno 40 % z celkové alokace z OPZ. 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně bylo cca z 
poloviny využito pro toto opatření. 

 
 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
První výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2017 a to v objemu čerpání 
pro roky 2018 -2019 
Druhou výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2019 v objemu čerpání pro 
roky 2020-2022 

 
 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

  
  
- Podpora vytváření nových pracovních míst 
 
- Podpora flexibilních forem zaměstnání   
 
- Realizace nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnanosti na 
lokální úrovni 
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Podporované cílové 
skupiny 

 
Cílovou skupinou zejména: 
zaměstnanci,  
uchazeči o zaměstnání,  
zájemci o zaměstnání  
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.. 

 
 

Typy příjemců podpory 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.: 
- 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 
- MAS 
- 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-   dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  
 
 

 
 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty: 6.000.- tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů: 3 obce, 0 podniky, 2 neziskové organizace 
Absorpční kapacita podložena v příloze č. 3 strategie – Popis postupu 
zapojení komunity do vypracování strategie 

 
 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - neutrální - ženy znevýhodněné na trhu práce z 
důvodu rodičovské a mateřské dovolené jsou jednou z cílových skupin 
opatření 
Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální - odstranění různých forem 
znevýhodnění na trhu práce je jedním z klíčových předpokladů boje proti 
diskriminaci 
Udržitelný rozvoj - neutrální - opatření vede ke zvyšování zaměstnanost na 
území MAS, jakožto důležitému předpokladu udržitelného rozvoje 
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Principy pro určení 
preferenčních kritérií  

MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického 
pokynu pro řízení výzev, hodnocení výběru projektů 2014-2020 
1. Projekt přispívá k naplňování výše uvedeného „Cíle opatření SCLLD“ 
2.       Preferovány projekty naplňující stanovené indikátory pro toto opatření.  

3.      Projekt splňuje podmínky formálních náležitostí, obecná i specifická 
kritéria přijatelnosti vč. aspektů věcného hodnocení platné pro konkrétní 
výzvu MAS schválenou řídícím orgánem: 

·         projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, podporovanými  
          aktivitami a dalšími podmínkami výzvy  
·         žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný  
          specifický cíl a výzvu  
·         projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových  
          způsobilých výdajů stanovenou MAS pro toto opatření v rámci  
          konkrétní výzvy a respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou  
         stanoveny  

·         výsledky projektu jsou udržitelné 
·         projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit  
         operačního programu (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz  
         diskriminace, rovnost mužů a žen)  

·         účelnost, potřebnost, hospodárnost a efektivnost realizace  
          projektu jsou odůvodněné 
·         proveditelnost projektu je odůvodněná 
·         žádost o podporu je podána v předepsané formě,  
·         projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 
·         jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují  
          náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.  
4.       Projekt naplňuje preferenční kritéria přijatelnosti stanovená MAS,  
          která vycházejí ze SCLLD území. Tato kritéria mohou být stanovena a  
         modifikována pro každou konkrétní výzvu; jde např. o: 

·         Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci  
          projektu 
·         Použití metod komunitně vedeného místního rozvoje při přípravě,  
          realizaci či evaluaci projektu 
·         Použití inovativních přístupů a technologií 
·         Soulad s relevantními tematickými strategiemi a strategiemi  
          nižších/vyšších územních celků 
·         Aplikace integrovaných přístupů k realizaci projektu 
·         Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD místní akční  
          skupiny  

 
 

Výše způsobilých výdajů 
(bude upřesněno ve 
výzvě) 

min.         400.000 Kč 

max.   8.000.000 Kč 
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Indikátor výstupů    
Číslo 60000 
Název Celkový počet účastníků 
výchozí stav 0 
hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

3 

cílový stav 8 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 62600 
Název Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  62700 
Název Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018)  

0 

Cílový stav 3 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  62800 

Název 
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 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 5 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 62900 
Název Účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 3 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  63100 

Název Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 
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Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  63200 

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

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výstupu  
Číslo  50105 
Název Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy zaměstnání 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  50130 
Název Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výstupů    
Číslo 62200 

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

výchozí stav  0 
hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

1 

cílový stav 3 
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Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze 4 této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ 

V době přípravy výzev dojde k proběhnutí konzultace ve věci zaměření výzvy 
a to vždy s příslušnými kontaktními pracovišti UP ČR, na jejichž obvod budou 
mít realizované aktivity dopad. 

 
Riziko: Zpřísnění podmínek na úrovni programu, které ohrozí uznatelnost 
plánovaných projektů z tohoto opatření 

Významnost/pravděpodobnost: vysoká / střední 

Opatření na eliminaci: Již při mapování absorpční kapacity byli příjemci 
informováni, že finální podmínky pro financovatelnost jejich projektů nejsou 
zatím nastaveny. Možní žadatelé jsou motivování, aby projekty připravovali s 
potřebnou flexibilitou v oblastech, kde může dojít k upřesnění, resp. 
zpřísnění podmínek (např. požadavky na komplexitu navrhovaných řešení). 
 
Riziko: Nedostatek zájemců z řad cílové skupiny díky výraznému snížení 
nezaměstnanosti v ČR a v regionu MAS 

Významnost/pravděpodobnost: střední / střední 

Opatření na eliminaci: Výskyt rizikového jevu je externí faktor 
(makroekonomická situace, cyklický vývoj ekonomiky), ale jeho důsledkům 
bude předcházeno investicemi do kvalitní propagace nabízených programů. 
Dalším důležitým faktorem je spolupráce s žadateli, kteří dobře znají 
příslušníky cílové skupiny v regionu a jsou schopni je kontaktovat. 

   

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou 
SWOT analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 
 
S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): Hustá síť veřejných 
knihoven na území MAS; Dobrá mobilita obyvatel v dojíždění za prací; 
Zlepšování progresivity ekonomické struktury regionu; Nárůst vzdělanosti 
obyvatelstva; Pokles nezaměstnanosti v posledním roce 
 
W: Slabé stránky (nutnost eliminace): Velmi vysoký podíl nezaměstnaných 
osob; Výrazné zvýšení počtu dlouhodobě nezaměstnaných v posledních 
letech; Výrazný nárůst počtu nezaměstnaných ve věku 50 a více let v 
posledních letech; Nevhodná pravidla dotací na veřejně prospěšné páce 
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O: Příležitosti (možnost využití): Vytváření flexibilních pracovních míst; Cílená 
a efektivnější příprava pracovních sil s kvalifikací poptávanou na trhu práce; 
Využití opuštěných ploch pro rozvoj podnikání; Vyšší podpora malého a 
středního podnikání vč. startu podnikání; Efektivní využívání prostředků EU v 
programovacím období 2014-2020 
 
T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): Výrazné stárnutí obyvatelstva; 
Zhoršení přístupu malých podnikatelských subjektů k úvěrům a jiným 
finančním zdrojům; Modernizace v zemědělství a lesnictví přináší úbytek 
pracovních míst v těchto sektorech; Snižování zájmu mladých lidí o práci v 
zemědělství/lesnictví a ve venkovských oblastech – zánik rodinných "firem"; 
"Přesídlování" firem  - přepisování sídel do větších měst, či dokonce mimo 
republiku; Další stagnace či recese na republikové či nadnárodní úrovni; 
Eskalace problémů souvisejících se sociálním vyloučením – zadluženost, 
nevyužívání služeb, závislost na systému apod. 
 
Doplňující skutečnosti z analytické části:  
- Tvorba pracovních míst, podpora podnikatelů a místní ekonomiky je podle 
názoru občanů jednoznačně největší rozvojovou prioritou území MAS 
Rokytná 
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Specifický cíl SCLLD 6.3. - Dostupné a kvalitní sociální služby pro širokou veřejnost 

Název opatření 6.3.2.A. Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb 

Alokace 1 305,20 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita:  Sociální služby a sociální začleňování 

 
 

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je vytvoření nových a zkvalitnění (např. rozšíření) stávajících 
služeb, zázemí a programů zaměřených na pomoc níže specifikovaným 
cílovým skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou sociálním 
vyloučením ohroženy. 

 
 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

1. OPZ: Vazba na Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech  OPZ 

Ve vztahu k opatření „6.3.2.A. Podpora poskytování sociálních a inkluzivních 
služeb“ v rámci SCLLD MAS Rokytná je relevantní především následující účel 
SC 2.3.1.: „v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména při 
řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a zároveň i k dosažení 
národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o 30 000 osob)“. 
Podporované aktivity v rámci SC 2.3.1. mají přispět mj. k „lepší dostupnosti 
sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním 
vyloučením žijících na venkově“. K těmto změnám přispívá plánovanými 
aktivitami opatření 6.3.2.A. SCLLD MAS Rokytná. V rámci tohoto opatření 
bude s využitím nástroje komunitně vedeného místního rozvoje 
podporována sociální práce a poskytování sociálních služeb příslušníkům 
cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením a různým souvisejícím 
formám znevýhodnění na trhu práce. Předpokládáme, že do aktivit v rámci 
opatření 6.3.2.A. SCLLD MAS Rokytná budou kromě poskytovatelů sociálních 
služeb zapojeny také obce na území MAS. 

 

2. Vazba na další operační programy 
 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Opatření 6.3.2.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu na specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na 
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opatření 6.3.2.A. podporované z OPZ mají vazbu především aktivity 
podporované z IROP v rámci opatření „6.3.1.A. Investice do infrastruktury 
pro služby vedoucí k sociální inkluzi“. Konkrétně jde o aktivity, v rámci nichž 
dochází k modernizaci zařízení pro realizaci sociální práce / poskytování 
sociálních služeb či zázemí komunitního centra. Investice do infrastruktury 
pro sociální inkluzi by měly naplňovat požadavky na kvalitu, rozsah a 
potřebnou kapacitu služeb, které mají být v budované či modernizované 
infrastruktuře poskytovány. Naplnění těchto kvalitativních a kvantitativních 
parametrů v konkrétním území pro danou cílovou skupinu je také cílem 
podpory poskytované v rámci opatření 6.3.2.A. ze zdrojů OPZ (neinvestiční 
náklady) a proto budou žadatelé  v rámci svých předkládaných rozvojových 
projektů mít příležitost využít synergie plynoucí z kombinace využití obou 
zdrojů, tj. jejich vzájemného vhodného doplňování ve svém  rozvojovém 
záměru (resp. v žádostech o financování). 

 

3. Vazba na ostatní opatření SCLLD 

Opatření 6.3.2.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu také na další výše 
neuvedená opatření SCLLD. Na aktivity opatření 6.3.2.A. podporované z OPZ 
mají vazbu především aktivity v rámci opatření „4.1.1. Zvyšování 
zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů“. Provázanost 
spočívá především v možnosti propojení pomoci poskytované cílové skupině 
v produktivním věku v rámci aktivit opatření 6.3.2.A. (např. sociální práce, 
sociální služby, aktivity komunitních center) s možností cílové skupiny 
využívat dostupných / podporovaných vzdělávacích programů, možností 
flexibilního zaměstnávání či programů podpory začínajících podnikatelů a 
dalších aktivit v rámci opatření 4.1.1. Dále mohou být aktivity opatření 
6.3.2.A. provázány na aktivity opatření „4.5.3. Zvyšování dopadu činnosti 
místních neziskových organizací“ a to především ve formě podpory takových 
projektů v rámci opatření 6.3.2.A. které podporují udržitelné a efektivní 
fungování příjemců z řad neziskových organizací – např. podpora rozvojových 
aktivit typů vzdělávání klíčových odborných pracovníků, získávání 
potřebného know-how pro organizaci (např. schopnost lépe měřit a 
reportovat svůj pozitivní společenský dopad). 
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Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro 
rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace 
SCLLD: 
 
a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ spíše nižší prioritu: bylo 
na něj vyhrazeno 10 % z celkové alokace z OPZ. 
 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do jiných opatření. 

 
 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
První výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2017 a to v objemu čerpání 
pro roky 2018 -2019 
Druhou výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2019 v objemu čerpání pro 
roky 2020-2022 
 

 
 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

A. Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., s cílem soc. začlenění a prevence soc. vyloučení osob soc. 
vyloučených či soc. vyloučením ohrožených 
 
B. Podpora komunitní soc. práce a komunitních center jako prostředků soc. 
začleňování nebo prevence soc. vyloučení 
 
C.  Další programy a činnosti v rámci soc. začleňování nad rámec/mimo režim 
zákona č. 108/2006 Sb. 
 
Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a to 
prostřednictvím: 

 -  Poskytování vybraných sociálních služeb (odborné sociální 
poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, raná péče, krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické 
dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní 
asistence, odlehčovací služby) 
-     Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (např. 
prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených 
lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i 
v průběhu jejich vzdělávání, programy sekundární a terciální 
prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby 
ohrožené závislostmi (včetně patologického hráčství) nebo osoby 
závislé na návykových látkách apodl) 
-    Podpora sociální komunitní péče a komunitních center 
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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 – pouze však ve 
vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu 
cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených. 
 
   

Typy příjemců podpory 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.: 
Aktivita A: 
- Poskytovatelé sociálních služeb registronaní dle zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách 
Aktivita B a C: 
- 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 
- MAS 
- 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 – dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  
 
 

 
 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty:  2.000 tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů: 1 obce, 0 podniky, 1 neziskové organizace 
Absorpční kapacita podložena v příloze č. 3 strategie – Popis postupu 
zapojení komunity do vypracování strategie 
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Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami – neutrální – mezi cílové skupiny pro toto 
opatření jsou explicitně zařazeny osoby pečující o malé děti a rodiče 
samoživitelé, mezi nimiž je vysoký podíl žen. 
Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní – celé opatření je zaměřeno 
na služby pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením, jehož 
důsledkem mohou být různé formy jejich diskriminace. Poskytované služby 
jsou tak významným preventivním faktorem diskriminace. 
Udržitelný rozvoj – neutrální  – jedním z předpokladů udržitelného rozvoje 
regionu je inkluze širokého spektra ekonomicky aktivních osob do trhu práce. 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  

MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického 
pokynu pro řízení výzev, hodnocení výběru projektů 2014-2020 
1.       Projekt přispívá k naplňování výše uvedeného „Cíle opatření SCLLD“ 

2.       Preferovány projekty naplňující stanovené indikátory pro toto opatření.  

3.      Projekt splňuje podmínky formálních náležitostí, obecná i specifická 
kritéria přijatelnosti vč. aspektů věcného hodnocení platné pro konkrétní 
výzvu MAS schválenou řídícím orgánem: 

·         projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, podporovanými  
          aktivitami a dalšími podmínkami výzvy  
·         žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný  
          specifický cíl a výzvu  
·         projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových  
          způsobilých výdajů stanovenou MAS pro toto opatření v rámci  
          konkrétní výzvy a respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou  
         stanoveny  

·         výsledky projektu jsou udržitelné 
·         projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit  
         operačního programu (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz  
         diskriminace, rovnost mužů a žen)  

·         účelnost, potřebnost, hospodárnost a efektivnost realizace  
          projektu jsou odůvodněné 
·         proveditelnost projektu je odůvodněná 
·         žádost o podporu je podána v předepsané formě,  
·         projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 
·         jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují  
          náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.  
4.       Projekt naplňuje preferenční kritéria přijatelnosti stanovená MAS,  
          která vycházejí ze SCLLD území. Tato kritéria mohou být stanovena a  
         modifikována pro každou konkrétní výzvu; jde např. o: 

·         Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci  
          projektu 
·         Použití metod komunitně vedeného místního rozvoje při přípravě,  
          realizaci či evaluaci projektu 
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·         Použití inovativních přístupů a technologií 
·         Soulad s relevantními tematickými strategiemi a strategiemi  
          nižších/vyšších územních celků 
·         Aplikace integrovaných přístupů k realizaci projektu 
·         Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD místní akční  
          skupiny  

 
 

Výše způsobilých výdajů 
(bude upřesněno ve 
výzvě) 

min.         400.000 Kč 

max.   4.000.000 Kč 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 60000 
Název Celkový počet účastníků 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

5 

Cílový stav 20 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  67310 

Název Bývalí účastníci projektu, u nichž intervence formou sociální práce naplnila 
svůj účel 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 10 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 62200 

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

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 67001 
Název Kapacita podpořených služeb 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

5 

Cílový stav 15 
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Indikátor výsledku    
Číslo 67315 
Název Bývalí účastníci projektů sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 10 

 
 

Indikátor výsledku    
Číslo 67010 
Název Využívání podpořených služeb 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

10 

Cílový stav 45 
  
Indikátor výstupů    
Číslo 55102 

Název 
Počet podpořených komunitních center 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0  

Cílový stav 1 
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Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze 4 této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ: 

V rámci přípravy opatření došlo k jednání s krajem ohledně podpory 
registrovaných sociálních služeb a udělování Pověření. 

Riziko: Zpřísnění podmínek na úrovni programu, které ohrozí uznatelnost 
plánovaných projektů z tohoto opatření 

Významnost/pravděpodobnost: vysoká / střední 

Opatření na eliminaci: Již při mapování absorpční kapacity byli příjemci 
informováni, že finální podmínky pro financovatelnost jejich projektů nejsou 
zatím nastaveny. Možní žadatelé jsou motivování, aby projekty připravovali s 
potřebnou flexibilitou v oblastech, kde může dojít k upřesnění, resp. 
zpřísnění podmínek (např. požadavky na specifikaci poskytovaných služeb). 
 
Riziko: Nedostatek zájemců z řad cílové skupiny díky výraznému snížení 
nezaměstnanosti v ČR a v regionu MAS 

Významnost/pravděpodobnost: střední / střední 

Opatření na eliminaci: Výskyt rizikového jevu je externí faktor 
(makroekonomická situace, cyklický vývoj ekonomiky), ale jeho důsledkům 
bude předcházeno investicemi do kvalitní propagace nabízených programů. 
Dalším důležitým faktorem je spolupráce s žadateli, kteří dobře znají 
příslušníky cílové skupiny v regionu a jsou schopni je kontaktovat. 
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Specifický cíl SCLLD 4.2. - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst 

Název opatření 4.2.2.A. Podpora pro-rodinných opatření 

Alokace 1 957,82 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita: Slaďování rodinného a profesního života 

 
 

Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je vytvořit dostatek možností a kapacit pro hlídání dětí a péče 
o ně a to za účelem snazšího pracovního zapojení jejich rodičů na trh práce. 
Opatření přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře 
rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti 
na trhu práce. 
Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu. 

 
 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

1. OPZ: Vazba na Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech  OPZ  

Ve vztahu k opatření „4.2.2.A. Podpora pro-rodinných opatření“ v rámci 
SCLLD MAS Rokytná je relevantní především následující účel SC 2.3.1.: 
„v oblasti zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 
let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení zejména na skupiny osob, u 
kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává (starší, mladí, 
nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním)“. Podporované aktivity 
v rámci SC 2.3.1. mají přispět mj. k vytvoření příznivých podmínek na místní 
úrovni pro vznik a fungování rodin (prostředí přátelské rodině) 
prostřednictvím souhrnu provázaných opatření (např. podpora služeb pro 
rodinu). K těmto změnám přispívá plánovanými aktivitami opatření 4.2.2.A. 
SCLLD MAS Rokytná. V rámci tohoto opatření bude s využitím nástroje 
komunitně vedeného místního rozvoje podporována především nabídka 
příměstských táborů pro děti různých věkových skupin a to mj. za účelem 
zvyšování zaměstnatelnosti osob pečující o děti. Do realizace aktivit SCLLD 
MAS Rokytná v tomto opatření budou přizvány také nevládní neziskové 
organizace působící na území MAS v dané oblasti, jakožto významné subjekty 
mající potenciál podporovat pro-rodinné aktivity. 

 

2. Vazba na další operační programy 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Opatření 4.2.2.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu na specifický cíl IROP 
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4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na 
opatření 4.2.2.A. podporované z OPZ mají vazbu především aktivity 
podporované z IROP v rámci opatření „6.1.1.A. Investice do kapacit a kvality 
škol a školek“. Konkrétně jde o aktivity, v rámci nichž dochází k modernizaci 
objektů základních škol a prostor pro neformální a zájmové vzdělávání dětí a 
mládeže. Investice do zvyšování užitné hodnoty učeben a zázemí základních 
škol (např. přizpůsobení současným vzdělávacím potřebám, metodám, 
technologiím a preferencím žáků) mohou při vhodném nastavení pravidel 
užívání objektů podporovat jejich intenzivnější využití mimo běžnou dobu 
výuky.  Tím mohou tyto projekty vytvářet žádoucí synergie s aktivitami 
podporovanými ze zdrojů OPZ v rámci opatření 4.2.2.A. – příkladem může 
být  podpora realizace příměstského tábora (podpora neinvestičních nákladů 
ze zdrojů OPZ) v prostorách základní školy modernizované v souladu 
s pravidly a cíli SC 4.1 IROP. 

 

3. Vazba na ostatní opatření SCLLD 

Opatření 4.2.2.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu také na další výše 
neuvedená opatření SCLLD. Na aktivity opatření 4.2.2.A. podporované z OPZ 
mají vazbu především aktivity v rámci opatření „4.5.3. Zvyšování dopadu 
činnosti místních neziskových organizací“ a to především ve formě podpory 
takových projektů v rámci opatření 4.2.2.A. které zároveň podporují 
udržitelné a efektivní fungování příjemců z řad neziskových organizací – např. 
podpora rozvojových aktivit typů vzdělávání klíčových odborných pracovníků, 
získávání potřebného know-how pro organizaci (např. schopnost lépe měřit a 
reportovat svůj pozitivní společenský dopad).  

. 

 
 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro 
rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace 
SCLLD: 
 
a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ spíše nižší prioritu: bylo 
na něj vyhrazeno 15 % z celkové alokace z OPZ. 
 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně směřovalo 
do jiných opatření. 
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Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
První výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2017 a to v objemu čerpání 
pro roky 2018 -2019 
Druhou výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2019 v objemu čerpání pro 
roky 2020-2022 
 

 
 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

- Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností 
podpory příměstských táborů v době školních prázdnin 
 - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 
 
 

 
 

Podporované cílové 
skupiny 

Cílovou skupinou jsou zejména:  
osoby pečující o malé děti - osoby pečující o osobu mladší 15let  
 a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené - 
osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po 
dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na 
trh práce. osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po 
návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 
 

 
 

Typy příjemců podpory 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.: 
 
- Nestátní neziskové organizace 
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
- Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 
- Dobrovolné svazky obcí 
- MAS 
- 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 - dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – pouze 
v případě, že bude dětskou skupinu provozovat pro vlastní zaměstnance 
nebo se spojí s dalšími partnery a bude provozovat podnikovou dětskou 
skupinu 
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Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty:  2.000,--  tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů: 2 obce, 1 podnik, 3 neziskové organizace 
Absorpční kapacita podložena v příloze č. 3 strategie – Popis postupu 
zapojení komunity do vypracování strategie 

 
 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - neutrální - v podmínkách ČR ženy mnohem 
častěji než muži pečují v domácnostech o nezletilé děti a uvedené opatření 
jim usnadňuje integraci na  trhu práce. 
Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální - opatření zlepšuje finanční i 
prostorovou dostupnost služeb péče o děti pro rodiče ze všech sociálních 
skupin, vč. skupin, které mohou čelit různým formám diskriminace na trhu 
práce. 
Udržitelný rozvoj – neutrální  -  jedním z předpokladů udržitelného rozvoje 
regionu je inkluze širokého spektra ekonomicky aktivních osob do trhu práce, 
přičemž početně velmi významnou skupinou jsou právě rodiče nezletilých 
dětí. 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  

MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického 
pokynu pro řízení výzev, hodnocení výběru projektů 2014-2020 
1.       Projekt přispívá k naplňování výše uvedeného „Cíle opatření SCLLD“ 

2.       Preferovány projekty naplňující stanovené indikátory pro toto opatření.  

3.      Projekt splňuje podmínky formálních náležitostí, obecná i specifická 
kritéria přijatelnosti vč. aspektů věcného hodnocení platné pro konkrétní 
výzvu MAS schválenou řídícím orgánem: 

·         projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, podporovanými  
          aktivitami a dalšími podmínkami výzvy  
·         žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný  
          specifický cíl a výzvu  
·         projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových  
          způsobilých výdajů stanovenou MAS pro toto opatření v rámci  
          konkrétní výzvy a respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou  
         stanoveny  

·         výsledky projektu jsou udržitelné 
·         projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit  
         operačního programu (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz  
         diskriminace, rovnost mužů a žen)  

·         účelnost, potřebnost, hospodárnost a efektivnost realizace  
          projektu jsou odůvodněné 
·         proveditelnost projektu je odůvodněná 
·         žádost o podporu je podána v předepsané formě,  
·         projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 
·         jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují  
          náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.  
4.       Projekt naplňuje preferenční kritéria přijatelnosti stanovená MAS,  
          která vycházejí ze SCLLD území. Tato kritéria mohou být stanovena a  
         modifikována pro každou konkrétní výzvu; jde např. o: 
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·         Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci  
          projektu 
·         Použití metod komunitně vedeného místního rozvoje při přípravě,  
          realizaci či evaluaci projektu 
·         Použití inovativních přístupů a technologií 
·         Soulad s relevantními tematickými strategiemi a strategiemi  
          nižších/vyšších územních celků 
·         Aplikace integrovaných přístupů k realizaci projektu 
·         Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD místní akční  
          skupiny  

 
 

Výše způsobilých výdajů 
(bude upřesněno ve 
výzvě) 

min.         400.000 Kč 
max.   4.000.000 Kč 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 60000 
Název Celkový počet účastníků 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

10 

Cílový stav 5240 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 50130 
Název Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  50120 
Název Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 0 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  50110 
Název Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 10 
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Indikátor výstupu  
Číslo  50105 
Název Počet zaměstnavatelů, kteří poskytují flexibilní formy zaměstnání 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 0 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  50100 
Název Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výstupu  
Číslo  50001 
Název Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

12 

Cílový stav 5232 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 62000 

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

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 62600 

Název Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti  
 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 62700 
Název Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 
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Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 62800 

Název 
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  

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 62900 

Název Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ  
 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 63200 

Název 
Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 
své účasti, včetně OSVČ  
 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo 80500 

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

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 0 
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Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze 4 této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ: 
Zaměření výzev a projektových záměrů v případě aktivity zaměřené na školní 
družiny a kluby,  bude projednáno s místními školami. Spolupracujeme na 
projektu MAP, jsme v úzkém kontaktu se školami na území MAS. 
Riziko: Nedostatečný zájem rodičů o nabízené služby v důsledku jejich 
neochoty změnit stávající stav 
Významnost/pravděpodobnost: vysoká / střední 
Opatření na eliminaci: Řešení v rámci navrhovaných projektů se budou 
muset opírat o dobrou znalost cílové skupiny v daném místě a jejích potřeb - 
navrhovaná řešení by měla být předem konzultována se zástupci cílové 
skupiny, aby byly dobře nastaveny parametry služby, její umístění, časová 
dostupnost a kapacita (na základě mapování absorpční kapacity). 
 
Riziko: Právní rizika plynoucí z novosti navrhovaných řešení v regionu. 
Některá navrhovaná řešení v rámci uvedeného opatření mohou být v území 
(tj. pro cílovou skupinu a další zúčastněné subjekty) nová  
a mohou generovat nejasnosti, popř. spory právního rázu - např. povinnosti, 
práva a odpovědnosti provozovatele služeb a zázemí určených k hlídání dětí. 
Významnost/pravděpodobnost: střední / nízká 
Opatření na eliminaci: Předkladatelé projektu musejí mít vyjasněny právní 
aspekty předkládaných řešení vč. znalosti souvisejících rizik a nástrojů na 
jejich omezení. 

   

Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou 
SWOT analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 
 
S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): Několik kvalitních 
organizací a zařízení poskytujících sociální služby různým cílovým skupinám 
 
W: Slabé stránky (nutnost eliminace): Velmi vysoký podíl nezaměstnaných 
osob; Výrazné zvýšení počtu dlouhodobě nezaměstnaných v posledních 
letech; Nevhodná pravidla dotací na veřejně prospěšné páce; Existence dvou 
sociálně vyloučených lokalit na území MAS 

 
O: Příležitosti (možnost využití): Efektivní využívání prostředků EU v 
programovacím období 2014-2020; Vytváření poradenských služeb pro 
veřejnou správu, podpora samospráv malých obcí při řešení problémů; 
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Investice do kvality a kapacit služeb a řešení podporujících sociální inkluzi 
 
T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): Velká závislost neziskových 
organizací v sociálních službách na dotačních titulech; Eskalace problémů 
souvisejících se sociálním vyloučením – zadluženost, nevyužívání služeb, 
závislost na systému apod.; Nedostatečné kapacity sociálních služeb pro 
seniory v souvislosti s rychlým stárnutím populace; Zvyšování socio-
patologických jevů u mládeže 

 
Doplňující skutečnosti z analytické části: 

 - Tvorba pracovních míst, podpora podnikatelů a místní ekonomiky je podle 
názoru občanů jednoznačně největší rozvojovou prioritou území MAS 
Rokytná 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Specifický cíl SCLLD 4.5. - Podpora zaměstnanosti v sektoru NNO a podpora sociálních podniků 

Název opatření 4.5.2.A. Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků 

Alokace 4 568,22 tis. Kč 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ 

2.3.1 OPZ - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
Aktivita: Sociální podnikání 
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Popis cíle opatření 
SCLLD 

Cílem opatření je na území MAS podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, 
jakožto důležitých aktérů při řešení problému sociálního vyloučení na trhu 
práce, popř. dalších sociálních a environmentálních problémů. 

 
 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření 
včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

1. OPZ: Vazba na Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech  OPZ  

Ve vztahu k opatření „4.5.2.A. Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních 
podniků“ v rámci SCLLD MAS Rokytná je relevantní především následující 
účel SC 2.3.1.: „v oblasti zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry 
zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení 
zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce 
zaostává (starší, mladí, nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním)“. 
Podporované aktivity v rámci SC 2.3.1. mají přispět ke „snížení lokální 
nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, 
zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální 
zaměstnanosti“. K těmto změnám přispívá plánovanými aktivitami opatření 
4.5.2.A. SCLLD MAS Rokytná. V rámci tohoto opatření budou s využitím 
nástroje komunitně vedeného místního rozvoje podporovány především 
zakládání a rozvoj činnost sociálních podniků a to prostřednictvím příspěvků 
na financování provozních nákladů vč. mezd zaměstnanců sociálních podniků 
z řad osob znevýhodněných (nebo ohrožených znevýhodněním) na trhu 
práce.   Do realizace aktivit SCLLD MAS Rokytná v tomto opatření budou 
přizváni stávající sociální podnikatelé i subjekty plánující založení nového 
sociálního podniku.  

 

2. Vazba na další operační programy 
 

(a) Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Opatření 4.5.2.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu na specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na 
opatření 4.5.2.A. podporované z OPZ mají vazbu především aktivity 
podporované z IROP v rámci opatření „4.5.1.A. Podpora zázemí sociálních 
podniků“. Konkrétně jde o aktivity, v rámci kterých jsou realizovány hmotné 
investice související se vznikem nového nebo rozvojem/modernizací aktivit 
stávajícího sociálního podniku. Tyto investice mají za cíl mj. zvýšit pozitivní 
společenský přínos sociálního podniku, často formou vytváření pracovních 
míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Naplnění toho cíle v konkrétním 
území pro danou cílovou skupinu je také cílem podpory poskytované v rámci 
opatření 4.5.2.A. ze zdrojů OPZ (neinvestiční náklady) a proto budou žadatelé  
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v rámci svých předkládaných podnikatelských projektů mít příležitost využít 
synergie plynoucí z kombinace využití obou zdrojů, tj. jejich vzájemného 
vhodného doplňování ve svém  podnikatelském záměru, resp. v žádostech a 
financování. 

 

(b) Program rozvoje venkova (PRV) 

Opatření 4.5.2.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná může mít vazbu na opatření 
PRV 19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje. Na opatření 4.5.2.A. podporované z OPZ mohou 
mít vazbu především aktivity podporované  z PRV v rámci opatření „4.3.1.A. 
Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů“, „4.6.1.A. 
Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců“, popř. „4.6.2.A. 
Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů“. 
Konkrétně jde o aktivity, v rámci kterých je podporováno zvýšení 
konkurenceschopnosti konkrétního podnikatele (zpravidla investicemi do 
hmotných aktiv), které je v souladu s pravidly SCLLD MAS Rokytná pro PRV 
doprovázeno požadavkem na vytváření pracovních míst. Aby měl v rámci 
podpory z PRV podnikatel vazbu na opatření 4.5.2.A. (a související nárok na 
podporu neinvestičních nákladů), musí splňovat pravidla pro sociální 
podnikání dle OPZ. Příkladem vhodné provázanosti aktivit může být možný 
projekt, v rámci něhož podnikatel obdrží vedle investiční podpory také 
podporu v rámci opatření 4.5.2.A. určenou k vytváření pracovních míst pro 
osoby znevýhodněné na trhu práce.  

 
3. Vazba na ostatní opatření SCLLD 

Opatření 4.5.2.A. v rámci SCLLD MAS Rokytná má vazbu také na další výše 
neuvedená opatření SCLLD. Na aktivity opatření 4.5.2.A. podporované z OPZ 
mají vazbu především aktivity v rámci opatření „4.3.2. Investice do znalostní 
ekonomiky“. Provázanost aktivit obou opatření je potřebná, protože sociální 
podnikání je na území MAS relativně novým konceptem a si proto jeho 
zavádění vyžaduje přenos znalostí o dobré praxi, vzdělávání a další znalosti či 
dovednosti zvyšující šance podnikatelských záměrů na úspěch. Např. sociální 
podnik, který obdrží podporu na zřízení pracovních míst, by měl klást důraz 
na vzdělávání svých vedoucích pracovníků v klíčových dovednostech, které 
ovlivňují úspěšnost podnikatelského projektu (např. absolvování série kurzů 
zaměřené na management malého podnikatelského subjektu).  Dále jsou 
aktivity opatření 4.5.2.A. provázány s možnými aktivitami v rámci opatření 
„4.5.3. Zvyšování dopadu činnosti místních neziskových organizací“. Některé 
sociální podniky jsou totiž majetkově provázány s neziskovou organizací, 
která je částečně financována z výnosů ze sociálního podnikání. Podpora 
sociálního podnikání neziskových organizací tak posiluje jejich finanční 
samostatnost a udržitelnost jejich pozitivního společenského dopadu. 
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Prioritizace 
navrhovaných opatření 

Stanovení priorit realizace daného opatření vzhledem k jeho přínosu pro 
rozvoj území MAS a možnému navýšení finanční alokace v průběhu realizace 
SCLLD: 
 
a) opatření financovaná z alokované částky - dané opatření má  
v kontextu ostatních opatření financovaných z OPZ vysokou prioritu: bylo na 
něj vyhrazeno 35 % z celkové alokace z OPZ. 
 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (při 
splnění podmínek) - případné navýšení alokace by pravděpodobně bylo cca z 
poloviny využito pro toto opatření. 

 
 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční plán 

Očekávané čerpání na opatření (podané žádosti o platbu do 31.10.): 
První výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2017 a to v objemu čerpání 
pro roky 2018 -2019 
Druhou výzvu předpokládáme vyhlásit v listopadu 2019 v objemu čerpání pro 
roky 2020-2022 
 

 
 

Popis možných zaměření 
projektů realizovaných v 
rámci opatření 

A. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání – integrační sociální podnik 
B. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání – environmentální sociální podnik 
Soupis podporovaných aktivit: 
A – 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 = působení podniku na trhu včetně 
naplňování principů sociálního podnikání v praxi  

B – 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 = působení podniku na trhu včetně 
naplňování principů sociálního podnikání v praxi 

- Environmentální audity a strategie  
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- Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných 
pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.  
 

 
 

Podporované cílové 
skupiny 

Aktivita A (viz výše "Popis možných zaměření") 
1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  
2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
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  
- osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení  
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  
5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o 
zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ) 
Aktivita B (viz výše "Popis možných zaměření") 
1. Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců  
2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
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  
- osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení  
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  
5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o 
zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR  
6. Neaktivní osoby  
7. Osoby pečující o malé děti   
8. Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let  
9. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní 
přípravě  
10. Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené  
11. Osoby pečující o jiné závislé osoby  
Cílové skupiny budou upřesněny ve výzvě 
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Typy příjemců podpory 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.: 
- - Nestátní neziskové organizace 
- - 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 - dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  
(NNO musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za 
jehož účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající 
v podnikání nbo v jiné výdělečné činnosti, musí realizovat výhradně jako svou 
vedlejší činnost. Žadatel musí být v době podání žádosti min. po dobu 12 
měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní normy. Veřejně prospěšná 
činnost vykonávaná v hlavní činnosti včetně doby existence žadatele musí být 
ověřitelná z veřejně dostupných zdrojů.) 
(; omezení vlastnického podílu obcí u sociálních podniků: je-li jedním ze 
zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 
50%; je-li zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být 
menší než 50 %) 

 
 

Absorpční kapacita MAS 
ve vztahu k realizaci 
opatření 

Částka na projekty: 5.000,- tis. Kč 
Počty projektů dle sektorů:  2 podniky (z nichž jeden je zřizován obcemi), 2 
neziskové organizace 
Absorpční kapacita podložena v příloze č. 3 strategie – Popis postupu 
zapojení komunity do vypracování strategie 
Ve výzvě MAS bude uvedeno doporučení projednat projektové záměry s ŘO 
OPZ a podnikatelské plány s lokálními konzultanty MPSV. 

 
 

Vliv navrhovaných 
opatření na naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Rovnost mezi muži a ženami - neutrální - mezi klíčové role sociálního 
podniku patří pracovní integrace skupin znevýhodněných na trhu práce. 
Jednou z těchto skupin jsou ženy po mateřské a rodičovské dovolené, na 
které mohou být sociální podniky zaměřeny. 
Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální- klíčovým úkolem 
integračního sociálního podniku je prevence diskriminace na trhu práce 
zaměřená na znevýhodněné skupiny.  
Udržitelný rozvoj – neutrální  - jedním z předpokladů udržitelného rozvoje 
regionu je inkluze širokého spektra ekonomicky aktivních osob do trhu práce, 
na což se právě integrační sociální podniky zaměřují. 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií  

MAS do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického 
pokynu pro řízení výzev, hodnocení výběru projektů 2014-2020 
1.       Projekt přispívá k naplňování výše uvedeného „Cíle opatření SCLLD“ 

2.       Preferovány projekty naplňující stanovené indikátory pro toto opatření.  

3.      Projekt splňuje podmínky formálních náležitostí, obecná i specifická 
kritéria přijatelnosti vč. aspektů věcného hodnocení platné pro konkrétní 
výzvu MAS schválenou řídícím orgánem: 
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·         projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, podporovanými  
          aktivitami a dalšími podmínkami výzvy  
·         žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný  
          specifický cíl a výzvu  
·         projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových  
          způsobilých výdajů stanovenou MAS pro toto opatření v rámci  
          konkrétní výzvy a respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou  
         stanoveny  

·         výsledky projektu jsou udržitelné 
·         projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit  
         operačního programu (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz  
         diskriminace, rovnost mužů a žen)  

·         účelnost, potřebnost, hospodárnost a efektivnost realizace  
          projektu jsou odůvodněné 
·         proveditelnost projektu je odůvodněná 
·         žádost o podporu je podána v předepsané formě,  
·         projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 
·         jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují                 
          náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.  
4.       Projekt naplňuje preferenční kritéria přijatelnosti stanovená MAS,  
          která vycházejí ze SCLLD území. Tato kritéria mohou být stanovena a  
         modifikována pro každou konkrétní výzvu; jde např. o: 

·         Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci  
          projektu 
·         Použití metod komunitně vedeného místního rozvoje při přípravě,  
          realizaci či evaluaci projektu 
·         Použití inovativních přístupů a technologií 
·         Soulad s relevantními tematickými strategiemi a strategiemi  
          nižších/vyšších územních celků 
·         Aplikace integrovaných přístupů k realizaci projektu 
·         Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD místní akční  
          skupiny  

 
 

Výše způsobilých výdajů 
(bude upřesněno ve 
výzvě) 

min.         400.000 Kč 
max.   4.000.000 Kč 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 60000 
Název Celkový počet účastníků 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 6 

 
 

Indikátor výstupů    
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Číslo 1 02 13 

Název 
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

 
 

Indikátor výstupů    
Číslo 1 02 12 

Název 
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po skončení 
podpory. 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  62600 
Název  Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 2 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  62700 
Název Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ 
Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term 
(r.2018) 

0 

Cílový stav 2 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  62800 

Název 
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 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 2 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  62900 
Název Účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 
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Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 2 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  63100 

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

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 0 
  
Indikátor výsledku  
Číslo  63200 

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

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výstupu  
Číslo  62200 

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

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
  
Indikátor výstupu  
Číslo  62000 

Název Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace 

Výchozí stav 0 
Hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

Cílový stav 1 
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Rizika opatření 

Analýza rizik obecného charakteru, která se však týkají i tohoto opatření, je 
uvedena v příloze 4 této strategie. Následující rizika se týkají specificky 
uvedeného opatření podpořeného z OPZ: 

Riziko: Faktické nenaplnění požadavků na sociální podnik ze strany příjemců 
podpory. Koncept sociálního podnikání může být pro mnoho příjemců nový a 
existuje riziko, že požadavky na zařazení mezi způsobilé sociální podniky 
budou někteří žadatelé plnit pouze formálně bez zavedení do praxe. 
Významnost/pravděpodobnost: střední / střední 

Opatření na eliminaci: Nároky na podporovatelný sociální podnik musejí být 
dobře formulovány již ve výzvě a to s důrazem na vysvětlení praktických 
důsledků pro běžný chod a řízení sociálního podniku. V tomto smyslu budou 
následně hodnoceny předložené žádosti a kontrolovány podpořené projekty. 
Součástí opatření může být pořádání semináře pro žadatele, kde zkušený 
provozovatel sociálního podniku praktické aspekty tohoto konceptu objasní. 

Riziko: Nedostatky v ekonomice a provozním řízení podpořených sociálních 
podniků. V případě funkčního a udržitelného sociálního podniku je obtížné 
zkombinovat "společenskou misi" s požadavkem na ekonomickou 
udržitelnost podniku. Toto riziko narůstá u doposud výhradně neziskově 
zaměřených žadatelů bez personálních kapacit s podnikatelskými 
zkušenostmi (typicky sociální firmy zakládané neziskovými organizacemi a 
řízené jejich pracovníky). 
Významnost/pravděpodobnost: vysoká / vysoká 
Opatření na eliminaci: Součástí přípravy projektů by měly být aktivity a 
opatření, které zvýší pravděpodobnost provozní a ekonomické funkčnosti 
podpořených sociálních podniků (např. kurzy pro příjemce zaměřené na 
řízení podnikání, sdílení dobré praxe, finanční management, obchodní role 
atd.). 
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Provázanost na 
analytickou část SCLLD 

Hlavní závěry analytické části strategie jsou ve strategii shrnuty formou 
SWOT analýzy. Relevantní body pro řešené opatření jsou: 
 
S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): Několik kvalitních 
organizací a zařízení poskytujících sociální služby různým cílovým skupinám; 
Zájem zástupců obcí o proaktivní řešení problematiky dostupnosti 
zdravotních a sociálních služeb 

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): Velmi vysoký podíl nezaměstnaných 
osob; Výrazné zvýšení počtu dlouhodobě nezaměstnaných v posledních 
letech; Výrazný nárůst počtu nezaměstnaných ve věku 50 a více let v 
posledních letech; Nevhodná pravidla dotací na veřejně prospěšné páce 
 
O: Příležitosti (možnost využití): Efektivní využívání prostředků EU v 
programovacím období 2014-2020; Investice do kvality a kapacit služeb a 
řešení podporujících sociální inkluzi 

T: Hrozby (nutnost prevence a přizpůsobení): Výrazné stárnutí obyvatelstva; 
Velká závislost neziskových organizací v sociálních službách na dotačních 
titulech; Eskalace problémů souvisejících se sociálním vyloučením – 
zadluženost, nevyužívání služeb, závislost na systému apod.; Zhoršení 
přístupu malých podnikatelských subjektů k úvěrům a jiným finančním 
zdrojům; Nadměrná byrokratická zátěž v podnikání; Další stagnace či recese 
na republikové či nadnárodní úrovni 

Doplňující skutečnosti z analytické části: 

 - Tvorba pracovních míst, podpora podnikatelů a místní ekonomiky je podle 
názoru občanů jednoznačně největší rozvojovou prioritou území MAS 
Rokytná 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


