
Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 - OPZ

Název místní akční skupiny:  MAS ROKYTNÁ 

Výzva MAS č. Název a stručný popis zaměření výzvy Potenciální žadatelé

Finační alokace 

plánované výzvy 

– celkem v CZK

Plánované 

datum vyhlášení 

výzvy MAS

Plánovaný termín 

předložení návrhu 

výzvy MAS na ŘO 

k posouzení 

metodického 

souladu s výzvou 

ŘO

1. 2 349 360,00 1.4.2018 30.1.2018

5.

Výzva bude 

vyhlášena na 

celou zbývající 

alokaci daného 

opatření. V 

současné době 

probíhá 

administrace 

přijatých projektů 

a v nejbližší době 

budeme vědět 

zbývající alokaci a 

podle toho 

budeme moci 

upřesnit alokaci.

24.4.2019 28.2.2019

2. 636 290,00 1.4.2018 30.1.2018

6.

Výzva bude 

vyhlášena na 

celou zbývající 

alokaci daného 

opatření. V 

současné době 

probíhá 

administrace 

přijatých projektů 

a v nejbližší době 

budeme vědět 

24.4.2019 28.2.2019

3. 881 030,00 1.4.2018 30.1.2018

7.

Výzva bude 

vyhlášena na 

celou zbývající 

alokaci daného 

opatření. V 

současné době 

probíhá 

administrace 

přijatých projektů 

a v nejbližší době 

24.4.2019 28.2.2019

4. 1 941 490,00 1.4.2018 30.1.2018

8. 4.568.220,-- 24.4.2019 28.2.2019

Podpora rozvoje sociálních podniků - podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, jakožto důležitých aktérů při řešení problému 

sociálního vyloučení na trhu práce, popř. dalších sociálních a environmentálních problémů.     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 

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

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

Podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti,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

- Podpora vytváření nových pracovních míst

- Podpora flexibilních forem zaměstnání                                                                                                                                                                                                     

Cílovou skupinou jsou 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..

- Realizace nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni

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 

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb - 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.                                                                                                                                                                                                                                           

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

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 

Podpora pro-rodinných opatření - vytvořit dostatek možností a kapacit pro hlídání dětí a péče o ně a to za účelem snazšího 

pracovního zapojení jejich rodičů na trh práce                                                                                                                                                                                                  

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

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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