
Programový rámec OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST – IP 2.3  
 

 

Název opatření CLLD SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Specifický cíl SCLLD 

3.2 Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských jevů (kriminalita, drogová závislost, 
alkoholismus, vandalství, gamblerství, …) 

5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí 

5.3 Eliminovat růst sociálně-patologických jevů (kriminalita, drogová závislost, …) 

Opatření SCLLD 

 Rozvoj služeb a aktivit v oblasti prevence nežádoucích společenských jevů 

 Podpora volnočasových aktivit s ohledem na snížení nebezpečných a nežádoucích společenských jevů 

 Podporovat rozvoj sociálních služeb (rozšiřování možnosti poskytnutí terénních služeb, vznik menších zařízení  
pro seniory v blízkosti jejich trvalých pobytů) 

 Podpora sociálního bydlení 

 Podpora spolupráce a koordinace činnosti subjektů poskytujících sociální služby 

 Rovnoměrné pokrytí celého území vybranými druhy sociálních služeb 

 Podpora neziskových organizací zajišťujících sociální služby v regionu 

 Podpora preventivních služeb v oblasti sociálního poradenství 

 Podpora osvětové činnosti a následné péče 

 Podpora opatření proti sociálnímu vyloučení 

 Podpora neziskových organizací zabývajících se danou problematikou 

 Podpora provázanosti školských a volnočasových aktivit všech aktérů 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ: Zvýšit 
zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti 

Opatření CLLD a jeho zaměření je v souladu s níže uvedenými podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 2.3: 

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



a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

Vzhledem k problémům regionu (věková struktura, úroveň vzdělání) je síť sociálních služeb řídká a její kapacity 
nedostačující. Hlavním problémem je možnost dojíždění pracovníků neziskových organizací, které by svou činností 
uspokojovaly vysokou poptávku po sociálních službách. Zároveň pro místní občany je velmi problematická dojezdová 
vzdálenost za sociální službou. Jako nejpotřebnější se na území MAS jeví sociální rehabilitace s důrazem na podporu 
samostatného bydlení. 

Popis cíle opatření 

Cílem opatření je v obcích a celém regionu zajistit kvalitní a dostupné sociální služby, přičemž důraz bude kladen na 
sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou a jako pobytové budou podporovány odlehčovací služby. 
Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání  
pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, že toto vzdělávání přímo souvisí s poskytováním základních 
činností sociální služby a současně je oblast vzdělávání pracovníků poskytovatele služby upravena v rámci vydaného 
Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU. Uvedené aktivity budou mít pozitivní dopad na cílové 
skupiny tím, že bude zlepšena dostupnost k podpořeným službám a zároveň dojde ke zlepšení přístupu na trh práce. 

Snahou je v území zajistit potřebné a dostupné služby a reagovat tak na aktuální potřeby v oblasti sociálních služeb, 
a to z pohledu všech sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob s důrazem na sociální 
začleňování.  

Podporovány budou sociální služby, které jsou v souladu se schválenou SCLLD MAS Královédvorsko, jsou registrovány 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje/příslušné obce a podporovány budou pouze v rozsahu 
základních činností ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. 

Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006. s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených.  
Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoliv komerčním), které mají pozitivní 
dopad na osoby z cílových skupin na území MAS Královédvorsko. Podporovány budou programy a činnosti realizované 
v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. 
Podporou a dostupností terénních programů, osobní asistence, odlehčovacích služeb se přispěje ke zlepšení situace 
na území MAS. Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 
108/2006 Sb. – tzn. nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba 
registrovány. Podporovány budou zejména následující programy a činnosti, které budou v souladu se SCLLD MAS 
Královédvorsko a budou ve výzvě upřesněny. 



Projekt musí mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu osob (klientů). 

Detailní informace k jednotlivým podporovaným aktivitám jsou uvedeny v pokynech MPSV. 

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

Opatření má vazbu na: 

1)  ostatní Opatření OPZ v SCLLD a také s podporou z Programového rámce IROP, Zvýšení kvality a dostupnosti 
sociálních služeb a podpora sociálního podnikání. Opatření IROP řeší investiční aktivity, zatímco opatření OPZ 
neinvestiční aktivity. Čerpání tohoto Opatření může být v ohrožení v případě, že nebudou realizovány projekty 
v IROP. Doplňováno bude projekty z národních zdrojů a OP VVV. 

Opatření je provázáno s řadou opatření, která jsou obsažena v rámci výše uvedených specifických cílech SCLLD. 
Konkrétně se jedná o rozvoj služeb a aktivit v oblasti prevence nežádoucích společenských jevů, podporu 
volnočasových aktivit s ohledem na snížení nebezpečných a nežádoucích společenských jevů, podporu rozvoje 
sociálních služeb (rozšiřování možnosti poskytnutí terénních služeb, vznik menších zařízení pro seniory v blízkosti jejich 
trvalých pobytů), podporu sociálního bydlení formou preventivních, následných a doprovodných služeb pro vybrané 
skupiny obyvatel, podporu spolupráce a koordinaci činností subjektů poskytujících sociální služby, rovnoměrné pokrytí 
celého území vybranými druhy sociálních služeb, podporu neziskových organizací zajišťujících sociální služby v regionu, 
podporu preventivních služeb v oblasti sociálního poradenství, podporu osvětové činnosti a následné péče, podporu 
opatření proti sociálnímu vyloučení, podporu neziskových organizací zabývajících se problematikou eliminace růstu 
sociálně patologických jevů a podporu provázanosti školských a volnočasových aktivit všech aktérů. 

2) IROP PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 4 IROP „Komunitně vedený místní rozvoj“ zaměřené mj. na sociální a 
zdravotní oblast. Smyslem podpory je zde vytvoření a zajištění standardních a nezbytných podmínek pro aktivní 
začleňování osob a sociálních skupin do společnosti. Evropský koncept aktivního začleňování vyloučených osob je 
prakticky založen na třech základních pilířích, a to na podpoře adekvátního příjmu, na inkluzivním trhu práce (přístup k 
zaměstnání) a na přístupu ke kvalitním službám (bydlení, vzdělání, zdravotní péče, doprava, sociální služby a služby 
zaměstnanosti aj.). V souladu s uvedeným konceptem vyvstává potřeba budovat infrastrukturu, posilovat absorpční 
kapacity komunitně založených služeb a podpořit výstavbu nových integračních komunitních center, přispět k 
začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti prostřednictvím trhu práce a ke zvýšení dostupnosti a kvality 
základních zdrojů a služeb a ke zdravotní péči. Konkrétně se jedná o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci 
komunitně vedených strategií místního rozvoje a specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Viz popis provázaností str. 25-34 Strategická část 



Zajištění podpory vybraných sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou v území je jedním ze 
základních předpokladů pro bezproblémový život v regionu. Budou-li v území tyto služby zajištěny, bude následně 
možné zajistit podporu pracovních míst a zaměstnanosti v regionu a to zejména pro osoby sociálně vyloučené či 
sociálním vyloučením ohrožené, což řeší opatření programového rámce Zaměstnanost a ještě více opatření Sociální 
podnikání. Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 2.3.1 Zdravotní a sociální služby, ze 
kterého vychází.  

 

Prioritizace navrhovaných 
opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky 

Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v CLLD. 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření 

V případě navýšení alokace pro MAS bude alokace tohoto opatření navýšena o cca 1 mil. Kč v závislosti na stavu 
plnění indikátorů a absorpční kapacitě území. 

Časový harmonogram  

Opatření bude naplňováno od 3. čtvrtletí roku 2017 do roku 2023. Budou vyhlášeny pravděpodobně 2 výzvy (2017, 
2019) 
MAS předpokládá podporu dvou a půl letých projektů. Důvodem rozdělení alokace mezi 2 výzvy je záměr MAS 
podporovat projekty v rámci tohoto opatření po dobu pěti let.  

 

Popis možných zaměření 
projektů 

A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění 
a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (Podporovány budou 
pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Pobytovou formou budou podporovány jen 
odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.). 

Možné zaměření projektů na služby: 

 Odborné sociální poradenství 

 Terénní programy 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Raná péče 

 Kontaktní centra 



 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 Sociální rehabilitace 

 Sociálně terapeutické dílny 

 Služby následné péče 

 Podpora samostatného bydlení 

 Osobní asistence 

 Odlehčovací služby 

B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence 
sociálního vyloučení 

Možné zaměření projektů: 

 Aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo 
obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí 

C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 

Možné zaměření programů a činností: 

 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného 
života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání 

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich 
rodinné příslušníky 

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé  
na návykových látkách 

 Probační a resocializační programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími zařízení pro výkon trestu 
odnětí svobody (pachatelé trestné činnosti) 

 Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin (např. osob ohrožených sociálním vyloučením) (např. 
vzdělávání soc. pracovníků max. 24 hod./rok 2. Komunitní sociální práce, komunitní centra a další programy a 
činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. Komunitní sociální práce. Vzdělávání 
pro tuto cílovou skupinu by mělo být do projektu zahrnuto nikoliv jako hlavní aktivita projektu, ale jako smysluplný 
doplněk k hlavní činnosti, přičemž žadatel by měl vždy dobře zdůvodnit benefit pro klienty. Vzdělávání pracovníků 
organizací je možno např. formou krátkých WS, seminářů apod. dle skutečných potřeb konkrétních pracovníků na 



území MAS Královédvorsko a to v maximálním rozsahu do 24 hodin ročně (nikoliv tedy realizace nebo vytváření 
ucelených komplexních vzdělávacích programů) 

 Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního 
vyloučení. 

 Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin. 

 Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovně-právních vztahů apod. 

 Aktivity zaměřené na podporu neformální péče a sdílené péče, včetně rozvoje domácí paliativní péče 

 Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence 
prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví 

 Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území 

Podporované cílové skupiny 

(budou specifikovány ve výzvě 
MAS dle aktivit) 

V případě výše zmíněného popisu možného zaměření projektů v bodech A) a B) 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním) 

 Osoby s kombinovanými diagnózami 

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

 Oběti trestné činnosti 

 Osoby pečující o jiné závislé osoby 

 Osoby ohrožené předlužeností 

 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

 Osoby opouštějící institucionální zařízení 

 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 
 

Výše zmíněný popis možného zaměření projektů v bodě C) také: 

 Neformální pečovatelé 

 

Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci 
v přímé práci s klienty (cílovou skupinu Zaměstnanci si MAS blíže specifikuje ve výzvě MAS) pouze však ve vztahu 



k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. 

Typy příjemců podpory 

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD: 

Pro projekty typu A) pouze: 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Ostatní typy projektů: 

 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 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do souladu s výčtem uvedeným 
ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 47, tj. uvede všechny relevantní příjemce podpory. 

Absorpční kapacita MAS 

Jak vyplývá z analytické části dokumentu, na území MAS působí několik organizací registrovaných dle zákona  

č. 108/2006, Sb., které poskytují řadu druhů sociálních služeb.  Na území MAS se nachází i další organizace, které 
nejsou registrovanou sociální službou ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., nicméně poskytují služby se sociální oblastí 
související. Z toho vyplývá, že na území MAS působí celá řada potenciálních příjemců podpory v dané oblasti. 
Naprostá většina dostupných sociálních služeb a služeb se sociální oblastí souvisejících je soustředěna převážně 
do Dvora Králové nad Labem. Z tohoto pohledu je nutné soustředit se na rozvoj stávajících sociálních služeb v tom 
smyslu, aby byly lépe pokryty potřeby i dalších obcí MAS Královédvorsko. 



Celkově je nutné zdůraznit potřebnost sociálních služeb v území, a to nejen s ohledem na zvyšující se počet seniorů 
na území MAS Královédvorsko. 

Na základě komunitních projednávání a dotazníkových šetření na území MAS Královédvorsko se projevily potřeby 
realizace projektových záměrů v oblasti sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. především v 
oblastech terénních programů a ambulantních programů, sociálního poradenství, kontaktních center, nízkoprahových 
a komunitních center. Dále je potřebné realizovat aktivity, které se zaměřují především na řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách (např. aktivity prevence kriminality), na sociální začleňování vyloučených osob (např. prostupné 
bydlení spojené s dalšími aktivitami vedoucími společně k sociálnímu začleňování) a na prevenci sociálního vyloučení 
u osob ohrožených sociálním vyloučením (prevence ztráty bydlení, motivace k udržení zaměstnání, protidluhové 
poradenství) apod. Jako potřebné se jeví provázání sociálních služeb s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti nebo se 
sociálním podnikáním. Z připravovaných projektů žadatelů je možné jmenovat např. projekty, zaměřené na sociální 
bydlení, terénní programy sociálních služeb, domovy napůl cesty, nízkoprahové a polyfunkční centrum. 

Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj1 

- neutrální vliv  

Rovné příležitosti a nediskriminace 

- pozitivní vliv (opatření zaměřená na zvýšení kvality sociálních služeb a přispění zvýšení sociálního začleňování 
podpoří rovné příležitosti a nediskriminační jednání) 
Cílem opatření je omezit rizika sociálního vyloučení resp. snížit počet osob sociálně vyloučených v regionu. 
Prostřednictvím opatření budou posíleny mechanismy, které umožní rovný přístup a přispějí k potlačení 
sociálního vyloučení. 

Rovnost žen a mužů 

- neutrální vliv  

Principy pro určení preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS a před vyhlášením výzvy MAS budou konzultovány s ŘO 
OPZ. Do kritérií hodnocení budou zahrnuty aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, 
hodnocení a výběru projektů 2014-2020. 

 

                                                           
1 Podle zákona č. 17/1992, Sb., o životním prostředí je trvale udržitelný rozvoj definován následovně: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným 
i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ 
Všeobecně je udržitelný rozvoj postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. 



 

Název opatření CLLD ZAMĚSTNANOST 

Specifický cíl SCLLD 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti 

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých 

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí 

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání 

Opatření SCLLD 

 Podpora tvorby nových pracovních míst 
 Podpora rozvoje vzájemné spolupráce subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru při umísťování 

volné pracovní síly na trhu práce 
 Podpora poradenských činností směřujících k uplatnění na pracovním trhu 
 Propojení nabídky vzdělání s kvalifikačními požadavky zaměstnavatelů 
 Podpora začlenění osob s nízkou kvalifikací – zvýšení či změna kvalifikace 
 Podpora začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce 
 Podpora zaměstnanosti především mladých lidí 
 Zlepšení spolupráce soukromého sektoru a veřejné správy 
 Podpora spolupráce a koordinace činnosti subjektů poskytujících sociální služby 
 Podpora vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání na SŠ, případně jiných subjektů ve formě profesní či 

zájmové (pro lidi v produktivním věku zvýšení kvalifikace a možnost dalšího vzdělání, pro seniory možnost 
systematického seznamování s nejnovějšími poznatky vědy, techniky, apod.) 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ: Zvýšit 
zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

Opatření CLLD a jeho zaměření je v souladu s níže uvedenými podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 2.3: 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních 
zaměstnavatelů 

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství 
pro získání zaměstnání 

Vazba spočívá v tom, že prostřednictvím CLLD usiluje o snížení lokální nezaměstnanosti, lepšího využití ekonomického 
potenciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální nezaměstnanosti ve 
venkovské oblasti Královédvorska. 



Z analýz uvedených v analytické části SCLLD vyplývá, že se území potýká s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel a rovněž s problémem nedostatku některých specializovaných profesí. Naopak velkou část nezaměstnaných 
tvoří obyvatelé s nižším stupněm vzdělání dříve pracující v textilnictví, kteří se s úzkou profesní zaměřeností obtížně 
adaptují na trhu práce. Celkově je míra nezaměstnanosti v MAS výrazně vyšší než v ČR. V rámci SCLLD MAS 
Královédvorsko je ZAMĚSTNANOST nejvyšší prioritní oblastí k řešení. 

Popis cíle opatření 

Cílem opatření je zvýšení počtu pracovních míst a snížení nezaměstnanosti v území. Opatření je zaměřeno na podporu 
zaměstnanosti a zvýšení ekonomické aktivity obyvatel v území MAS Královédvorsko. Řešené území se potýká 
s dlouhodobě vyšší mírou nezaměstnanosti v porovnání s celorepublikovým průměrem, s nižším podílem 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a rovněž s problémem nedostatku některých specializovaných profesí. Naopak 
velkou část nezaměstnaných tvoří obyvatelé s nižším stupněm vzdělání dříve pracující v textilnictví, kteří se s úzkou 
profesní zaměřeností obtížně adaptují na trhu práce. 

Z výše uvedeného popisu vyplývá, že v rámci tohoto opatření budou v území podporovány aktivity vedoucí ke vzniku 
nových pracovních míst, podpoře uplatnitelnosti osob na trhu práce, řešení jejich situace formou poradenství, 
rekvalifikací a dalšího profesní vzdělávání, zprostředkování zaměstnání,  podpora spolupráce lokálních partnerů na 
trhu práce, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora flexibilních forem zaměstnání, prostupné 
zaměstnávání to vše přispěje ke snížení nezaměstnanosti na území MAS.  

V rámci opatření bude velmi důležitá spolupráce zainteresovaných subjektů trhu práce v oblasti zaměstnanosti (Úřad 
práce, apod.). 

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

Opatření má vazbu na: 

1)  ostatní Opatření OPZ v SCLLD. Dále je zde vazba na OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kterou 
ovšem SCLLD nezahrnuje. Má úzkou vazbu na opatření programového rámce Sociální podnikání neboť tato obě 
opatření jsou v principu zaměřeny na podporu zaměstnanosti osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených. Cílem tohoto opatření je zvýšení počtu pracovních míst a snížení nezaměstnanosti, 
mezi klíčové aktivity tohoto opatření patří například příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu 
na trh práce a podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce. Jednou z klíčových aktivit opatření 
Sociální podnikání je vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny a jejich vzdělávání. Je 
zřejmé, že tyto aktivity se vzájemně doplňují a tato opatření působí vzájemné synergii.  
Důležitá je vazba i na opatření programového rámce Prorodinná opatření, neboť v tomto opatření jsou 
mj. podporovány cílové skupiny osob pečujících o dítě a opatření je zaměřené na sladění pracovního a 
rodinného života. Aktivity v opatření Prorodinná opatření přispívají podporou zařízení, která doplní 
chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení, příměstských táborů v době školních 



prázdnin, dětských skupiny pro podniky i veřejnost a a podporou individuální péče o děti k možnostem 
přístupu na trh práce pro osoby pečující o malé děti, osoby navracející se na trh práce po mateřské a 
rodičovské dovolené a osoby pečující o jiné závislé osoby na trh práce. Tím přispívají k naplňování cíle 
opatření Zaměstnanost.  

2) IROP PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

- opatření Podpora sociálního podnikání – investiční. Toto opatření podporuje zaměstnanost osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených a je zaměřeno na investiční podporu sociálním 
podnikům. IROP se zaměřuje na projekty pořízení nebo rekonstrukce objektů k sociálnímu podnikání – 
klíčovou aktivitou je například nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy za účelem vzniku nebo 
rozšíření sociálního podniku. Prostřednictvím aktivit opatření Zaměstnanost je podpořena možnost 
přístupu cílových skupin tohoto opatření na trh práce, který je v území podporován a rozvíjen 
prostřednictvím tohoto opatření IROP.  

- opatření Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (investiční), kdy se k těmto projektům bude moci doplnit projekt 
na vzdělávání, rekvalifikace, rozhodování žáků o střední škole, nasměrování na budoucí profesní uplatnění, 
praxe a další aktivity, aby se rozšířila nabídka služeb také dalším cílovým skupinám. Doplňováno bude projekty 
z národních zdrojů a OP VVV. Spolupráce s ÚP ČR bude cílena na doplňkovost již existujících rekvalifikačních 
kurzů. 

 

Opatření je provázáno s řadou opatření, která jsou obsažena v rámci výše uvedených specifických cílech SCLLD. 
Konkrétně se jedná o podporu tvorby nových pracovních míst, podporu rozvoje vzájemné spolupráce subjektů 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru při umísťování volné pracovní síly na trhu práce, podporu poradenských 
činností směřujících k uplatnění na pracovním trhu, propojení nabídky vzdělání s kvalifikačními požadavky 
zaměstnavatelů, podporu začlenění osob s nízkou kvalifikací (zvýšení či změna kvalifikace), podporu začlenění osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce, podporu zaměstnanosti především 
mladých lidí, podporu spolupráce a koordinace činnosti subjektů poskytujících sociální služby a podporu vzdělávacích 
programů celoživotního vzdělávání na SŠ, případně jiných subjektů ve formě profesní či zájmové (pro lidi  
v produktivním věku zvýšení kvalifikace a možnost dalšího vzdělání, pro seniory možnost systematického seznamování 
s nejnovějšími poznatky vědy, techniky, apod.). 

 



Prioritizace navrhovaných 
opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky 
Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v SCLLD 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření 
V případě navýšení alokace přidělené na realizaci SCLLD bude alokace tohoto opatření navýšena o cca 1 mil. Kč 
v závislosti na stavu plnění indikátorů a absorpční kapacitě území 

Časový harmonogram  

Opatření bude naplňováno od 3. čtvrtletí roku 2017 do roku 2023. Budou vyhlášeny pravděpodobně 2 výzvy (2017, 
2019)   
MAS předpokládá podporu tříletých projektů. Důvodem rozdělení alokace mezi dvě výzvy je záměr MAS 
podporovat projekty v rámci tohoto opatření po dobu šesti let.  

 

Popis možných zaměření 
projektů 

 Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených  
ve společnosti a na trhu práce (podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny  
k nalezení zaměstnání a jeho udržení, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu 
práce, aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností  
a programů, podpora získání či obnova pracovních návyků, apod.) 

 Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika (podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním  
a pracovním potenciálem osob a možností jejich reálného uplatnění na trhu práce) 

 Rekvalifikace a další profesní vzdělávání (V každém projektu: Podpora při získání nové kvalifikace, při 
zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, jež 
odpovídá potřebám cílové skupiny, a povede k její projektem deklarované přímé uplatnitelnosti na trhu 
práce. Podpora především akreditovaných rekvalifikací (dle potřeb budoucího zaměstnavatele). Při realizaci 
rekvalifikací se musí příjemce podpory řídit zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bude podporováno 
další vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (včetně 
zkoušek). 

 Zprostředkování zaměstnání (realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se  
o práci uchází, vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, poradenská  
a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí) 

 Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce – pouze jako doplňková aktivita (podpora projektů 
vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci 
cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce) 



 Podpora vytváření nových pracovních míst (tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, podpora 
uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům 

 Podpora umístění na uvolněná pracovní místa (podpora umisťování cílových skupin osob na ta pracovní místa, 
která budou z různých příčin na trhu práce uvolňována) 

 Podpora flexibilních forem zaměstnání (podpora vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek, 
podpora sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku, apod.) 

 Prostupné zaměstnávání (podpora projektů umožňujících zejména osobám dlouhodobě nezaměstnaným, 
ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným postupné zapojování na trh práce, aktivity vedoucí  
k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou aktivizační pracovní příležitosti, pracovní místa na zkoušku, 
ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí a pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé 
pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže, apod.) 

 Podpora zahájení podnikatelské činnosti (podpora aktivit před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity 
po zahájení podnikání, a to především formou vzdělávání a poradenství) 

 Doprovodná opatření (příspěvek na zapracování, jízdní výdaje, stravné, ubytování, příspěvek na péči o dítě a 
další závislé osoby, jiné nezbytné náklady cílové skupiny – aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze 
po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu) 

 Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (aktivity musí být v souladu a 
aktuálními lokálními potřebami trhu práce) 

Podporované cílové skupiny 

 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání) 

 Zaměstnanci 

 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání) 

 Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon 
samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání) 

Typy příjemců podpory 

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD: 

 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 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do souladu s výčtem uvedeným 
ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 47, tj. uvede všechny relevantní příjemce podpory. 

Absorpční kapacita MAS 

V regionu je dostatek pracovní síly, ovšem z pohledu poptávky zaměstnavatelů se jedná především o nekvalifikovanou 
pracovní sílu. Na území MAS působí a vyvíjí činnost množství zkušených potencionálních příjemců podpory. Tyto 
zkušenosti budou moci při realizaci projektů v rámci tohoto opatření využít. Absorpční kapacita MAS je tak dostačující.  

V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Královédvorsko, programového rámce OPZ a komunikace s 
místními aktéry bylo zjištěno a předpokládáme realizovat toto opatření místními obchodními společnostmi v aktivitách 
zaměstnanosti a sociálním podnikání.  

 

Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj  

- neutrální vliv  

Rovné příležitosti a nediskriminace  

- neutrální vliv  
Rovnost žen a mužů 

- neutrální vliv  

Principy pro určení preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS a před vyhlášením výzvy MAS budou konzultovány s ŘO 
OPZ. Do kritérií hodnocení budou zahrnuty aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, 
hodnocení a výběru projektů 2014-2020. 

 

 



 

 

Název opatření CLLD SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Specifický cíl SCLLD 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti 
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých 
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence 

Opatření SCLLD 

 Podpora tvorby nových pracovních míst 

 Podpora rozvoje vzájemné spolupráce subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru při umísťování volné 
pracovní síly na trhu práce 

 Podpora poradenských činností směřujících k uplatnění na pracovním trhu 

 Podpora začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce 

 Podpora sociálního podnikání 

 Podpora vzniku a rozvoje provozoven a prodejen v malých obcích 

 Zlepšení spolupráce soukromého sektoru a veřejné správy 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ: 
Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení 
problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

Opatření CLLD a jeho zaměření je v souladu s níže uvedenými podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 2.3: 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů 

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení 
spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti a povedou ke zlepšení situace osob sociálně 
vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících ve venkovské oblasti Královédvorska. 

V regionu je dlouhodobě vyšší nezaměstnanost v porovnání s mírou nezaměstnanosti v ČR. Největším problémem je zde 
zaměstnávání znevýhodněných osob. Uplatnění těchto osob je možné např. v chráněných dílnách, na území funguje jeden 
sociální podnik. Nabídka je nedostatečná. 

Popis cíle opatření 
Cílem opatření je rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. V rámci tohoto opatření budou podporovány 
takové projekty, které umožní vznik a rozvoj sociálních podniků.  



V řešeném území funguje jeden sociální podnik, který přispívá k uplatnění osob především se zdravotním hendikepem na trhu 
práce. Poptávka však dlouhodobě převyšuje nabídku počtu dostupných chráněných pracovních míst v regionu, proto je hlavním 
cílem opatření podpora rozvoje sociálního podnikání na území MAS Královédvorsko, díky čemuž dojde k většímu uplatnění a 
zvýšení počtu zaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce. Podpora 
se bude týkat vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální 
podnik a ať již podporou vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzděláváním zaměstnanců z cílových 
skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců podniku, provozováním sociálního podniku. Vznikem nových a rozvojem 
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik vzniknou nová pracovní 
místa pro osoby z podporované cílové skupiny a tím se zlepší situace v regionu z hlediska zvýšení zaměstnanosti. 

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

Opatření je provázáno s řadou opatření, která jsou obsažena v rámci výše uvedených specifických cílech SCLLD. Konkrétně se 
jedná o podporu tvorby nových pracovních míst, podporu rozvoje vzájemné spolupráce subjektů veřejného, soukromého a 
neziskového sektoru při umísťování volné pracovní síly na trhu práce, podporu poradenských činností směřujících k uplatnění 
na pracovním trhu, podporu začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce, 
podporu sociálního podnikání, podporu vzniku a rozvoje provozoven  
a prodejen v malých obcích, které by mohly mít charakter sociálního podniku a zlepšení spolupráce soukromého sektoru a 
veřejné správy. 

1) Ostatní opatření CLLD v OPZ: 

Provázanost s opatřením sociální služby a sociální začleňování – Budou-li v území tyto služby zajištěny, bude následně možné 
zajistit podporu pracovních míst a zaměstnanosti v regionu, a to zejména pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 
vyloučením ohrožené. Cílovou skupinou opatření Sociální podnikání jsou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením 
ohrožené, tato cílová skupina je podporována také v opatření  Sociální služby a sociální začleňování, kde je jednou z 
klíčových aktivit podpora sociálních služeb se zaměřením na sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení.  

Provázání s opatřením Prorodinná opatření: Klíčovou aktivitou tohoto je vytvoření a zachování pracovních míst. Využívání 
aktivit opatření Prorodinná opatření může napomoci zaměstnancům sociálních podniků dlouhodobému udržení se na trhu 
práce.  

Provázání s opatřením Zaměstnanost: Cílem opatření Zaměstnanost je zvýšení počtu pracovních míst a snížení 
nezaměstnanosti, mezi klíčové aktivity tohoto opatření patří například příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu 
na trh práce a podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce. Jednou z klíčových aktivit opatření Sociální podnikání 
je vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny a jejich vzdělávání. Je zřejmé, že tyto aktivity se vzájemně 
doplňují a tato opatření působí vzájemné synergii.  



 

2) provázanost na IROP PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  

Opatření Podpora sociálního podnikání, který je zaměřen na investice do sociálního podnikání, kdežto toto opatření Sociální 
podnikání je zaměřeno na neinvestiční aktivity. OPZ tak komplementárně doplňuje podporu sociálního podnikání  aktivitami 
vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání zaměstnanců sociálních podniků, marketing sociálního 
podniku a provozování sociálního podniku. Obě opatření tak přispívají k podpoře sociálního podnikání na území MAS 
Královédvorsko. 

3) Opatření CLLD, programový rámec PRV – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a Investice 
do zemědělských podniků  

Tato opatření přispívají podporou hmotných a nehmotných investic k rozvoji podnikatelských aktivit a jejich zázemí pro oblasti 
zemědělského i nezemědělského podnikání. Sociální podniky využívající podporu z tohoto opatření mají možnost žádat o 
podporu z výše zmíněných opatření PRV, kde lze podpořit obnovu, výstavbu a pořízení vybavení zemědělských i nezemědělských 
provozoven. 

 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky 

Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v CLLD. 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření 

V případě navýšení alokace pro MAS bude alokace tohoto opatření navýšena o cca 1 mil. Kč v závislosti na stavu plnění 
indikátorů a absorpční kapacitě území. 

Časový harmonogram  
Opatření bude naplňováno od 3. čtvrtletí 2017 do roku 2023. Budou vyhlášeny pravděpodobně 2 výzvy (2017, 2019). MAS 
předpokládá podporu dvouletých projektů.  

Popis možných zaměření 
projektů 

Sociální podniky musí splňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: veřejně prospěšný cíl, sociální 
prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch. 

A) Vznik nových a rozvoj existujících (rozšíření kapacity podniku)  podnikatelských aktivit v  oblasti sociálního podnikání - 
integrační sociální podnik: 

 Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých 
nákladů projektu 

 Marketing sociálního podniku 



 Provozování sociálního podnikání 

B) Vznik nových a rozvoj existujících (rozšíření kapacity podniku)  podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - 
environmentální sociální podnik 

 Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých 
nákladů projektu 

 Marketing sociálního podniku 

 Provozování sociálního podnikání 

 Environmentální audity a strategie 

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

Podporované cílové 
skupiny 

V případě výše zmíněného popisu možného zaměření projektů v bodě A) 

 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 

 Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok) 

 Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních  
2 letech souborné délky 12 měsíců) 

 Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR 

 Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu 
trestu) 

 Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění 
zařízení) 

V případě výše zmíněného popisu možného zaměření projektů v bodě B) 

osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, osoby se zdravotním postižením, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící 
institucionální zařízení, azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu, 
osoby pečující o malé děti, uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, lidé mladší 30 let, kteří 
nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené, osoby pečující o jiné závislé osoby  

 

 cílové skupiny budou upřesněny ve výzvě MAS.  
 



Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního znění výzvy ŘO. 

Typy příjemců podpory 

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD: 

- OSVČ 
- Obchodní korporace 
- Nestátní neziskové organizace 

 
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 47, tj. uvede všechny relevantní příjemce podpory. 

Absorpční kapacita MAS 

Sociální podnikání a jeho rozvoj je v území MAS aktuálním tématem a poptávka po vytvoření nových chráněných míst je značná. 
Díky rozvoji sociálního podnikání dojde ke snížení počtu znevýhodněných osob na trhu práce a ke zvýšení jejich uplatnění. V 
území MAS Královédvorsko již v současné době existuje subjekt se zkušenostmi se sociálním podnikáním a i vzhledem k existenci 
dalších potenciálních příjemců podpory v území (poskytovatelé sociálních služeb, firmy zabývající se otázkou zaměstnanosti, 
apod.) je absorpční kapacita MAS v rámci tohoto opatření dostačující.  
V zásobníku projektů eviduje MAS projektový záměr na vytvoření dvou nových sociálních  podniků. 

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Udržitelný rozvoj 

- neutrální vliv 

Rovné příležitosti a nediskriminace 

- neutrální vliv  
Rovnost žen a mužů 

- neutrální vliv  

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS a před vyhlášením výzvy MAS budou konzultovány s ŘO OPZ. Do 
kritérií hodnocení budou zahrnuty aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru 
projektů 2014-2020. 

 

 

 

 



 

Název opatření CLLD PRORODINNÁ OPATŘENÍ 

Specifický cíl SCLLD 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti 

SC 3.2 Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských jevů (kriminalita, drogová závislost, 
alkoholismus, vandalství, gamblerství, …) 

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí 

SC 5.3 Eliminovat růst sociálně-patologických jevů (kriminalita, drogová závislost, …) 

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a školních zařízení 

Opatření SCLLD 

 Podpora začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce 

 Podpora zaměstnanosti především mladých lidí a žen 

 Podpora vzniku a rozvoje klubů, spolků, apod. 

 Podpora fungující rodiny – pomoc v nepříznivé životní situaci 

 Podpora opatření proti sociálnímu vyloučení 

 Podpora provázanosti školských a volnočasových aktivit všech aktérů 

 Podpora nových forem předškolní výchovy (mateřská centra, MŠ s prvky waldorfské pedagogiky, lesní MŠ, dětské skupiny) 

 Podpora vzniku a provozování jeslí 

Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1 OPZ: 
Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení 
problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

Opatření CLLD a jeho zaměření je v souladu s níže uvedenými podporovanými aktivitami v rámci investiční priority 2.3: 

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
Podporované aktivity přispějí k prevenci sociálního vyloučení rodičů s malými dětmi, služby ke zvyšování rodičovských 
kompetencí a k posilování partnerských a manželských vztahů, služby péče o děti, poradenství v oblasti sladění pracovních a 
rodinných rolí a služby na podporu rodin v systému náhradní rodinné péče ve venkovské oblasti Královédvorska. 
Prorodinná opatření jsou navázána na několik problémů popsaných ve strategii. Na Královédvorsku dochází k výrazným 
změnám ve věkové struktuře obyvatel, neboť se zvyšuje zastoupení starších věkových kategorií a snižuje se procento dětí 
v populaci. Převládající trend stárnutí obyvatelstva je jedním z nejvýznamnějších procesů, které mohou do budoucna 
negativně ovlivnit celkový vývoj regionu s významnými dopady na mnoho oblastí kvality života.  



Na území MAS je významným problémem vysoká nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti v MAS je dlouhodobě výrazně 
vyšší než míra nezaměstnanosti v České republice. Míra nezaměstnanosti žen je, také kvůli chybějící kapacitě 
institucionálních forem zařízení pro děti, dlouhodobě vyšší než mužů.  

Popis cíle opatření 

Cílem opatření je podpora fungující rodiny a aktivit, které s tím souvisí. Jedná se o zvýšení možností uplatnění osob pečujících o 
nezaopatřené děti. V převážné většině se jedná o ženy, které se do pracovního procesu vracejí po mateřské dovolené, případně 
jsou profesně znevýhodněny v důsledku péče o děti (např. v případě onemocnění dětí, nepředvídatelných událostí souvisejících 
s péčí o děti, apod.). Smyslem opatření je proto zajistit rovné příležitosti  
na trhu práce a v zaměstnání, odstranit diskriminaci a rozdílný přístup k osobám pečujícím o nezaopatřené děti. Podporou 
zařízení typu školní družiny, klubů, příměstských táborů, dětských skupin pro podniky a veřejnost a další profesní vzdělávání 
pro pečující osoby zlepší jejich přístup na trh práce a tím se přispěje k celkovému snížení nezaměstnanosti v regionu. 

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

Opatření je provázáno s řadou opatření, která jsou obsažena v rámci výše uvedených specifických cílech SCLLD. Konkrétně se 
jedná o podporu začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených  
na trhu práce, především matek pečujících o nezaopatřené děti, o podporu zaměstnanosti především žen a podporu rozvoje 
různých zařízení, jejichž činnost bude mít pozitivní vliv na rodinné prostředí a napomůže ženám k většímu profesnímu uplatnění. 

Toto opatření má vazbu na:   
1) programový rámec OPZ opatření Zaměstnanost a Sociální podnikání 

Opatření Prorodinná opatření má návaznost na opatření programového rámce Zaměstnanost, neboť se obě tyto opatření 
mj. zaměřují na podporu zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života. Cílem opatření  Zaměstnanost je 
snižování nezaměstnanosti v území MAS, kde je míra nezaměstnanosti žen, také kvůli chybějící kapacitě institucionálních 
forem zařízení pro děti, dlouhodobě vyšší než mužů. Aktivity v opatření  Prorodinná opatření přispívají podporou zařízení, 
která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení, příměstských táborů v době školních prázdnin, 
dětských skupin pro podniky i veřejnost a a podporou individuální péče o děti k možnostem přístupu na trh práce pro 
osoby pečující o děti ve společné domácnosti. Tím přispívají k naplňování cíle opatření  Zaměstnanost.  

Opatření Prorodinná opatření má návaznost také na opatření Sociální podnikání. Klíčovou aktivitou opatření Sociální 
podnikání je vytvoření a zachování pracovních míst. Využívání aktivit opatření Prorodinná opatření může napomoci 
zaměstnancům sociálních podniků dlouhodobému udržení se na trhu práce.  

2) provázanost na IROP PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  

Zde je zřejmá provázanost na opatření Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, který je zaměřen na investiční aktivity na 
podporu infrastruktury pro předškolní, základní, střední a vyšší odborné, celoživotní a zájmové a neformální vzdělávání. 
Opatření Prorodinná opatření může provázaně řešit neinvestiční aktivity těchto projektů. 



3) programový rámec PRV opatření Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a Investice do 
zemědělských podniků 

Tato opatření přispívají podporou hmotných a nehmotných investic k rozvoji podnikatelských aktivit a jejich zázemí pro 
oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání. Prostřednictvím aktivit opatření Prorodinná opatření je podpořena 
možnost přístupu osob pečující o malé děti, osob navracejících se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené a osob 
pečující o jiné závislé osoby na trh práce, který je v území podporován a rozvíjen prostřednictvím výše zmíněných opatření 
PRV. 

 

Prioritizace 
navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky 

Z alokované částky budou financovány všechny aktivity zahrnuté v CLLD. 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření 

V případě navýšení alokace pro MAS bude alokace tohoto opatření navýšena o cca 1 mil. Kč v závislosti na stavu plnění indikátorů 
a absorpční kapacitě území. 

Časový harmonogram  

Opatření bude naplňováno od 3. čtvrtletí 2017 do roku 2023. Budou vyhlášeny pravděpodobně 2 výzvy (2017, 2019). 

MAS předpokládá podporu tříletých projektů. Důvodem rozdělení alokace mezi dvě výzvy je záměr MAS podporovat 
projekty v rámci tohoto opatření po dobu šesti let.  

Popis možných zaměření 
projektů 

A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s 
možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin – pro děti mladšího školního věku 

 

B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., 
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo 
podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.). Dále podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona 

 

C) Vzdělávání pečujících osob – další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, 
včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové 
skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění (podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, 
rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, jež odpovídá potřebám cílové 
skupiny, a povede k její projektem deklarované přímé uplatnitelnosti na trhu práce. Podpora především akreditovaných 
rekvalifikací (dle potřeb budoucího zaměstnavatele). Při realizaci rekvalifikací se musí příjemce podpory řídit zákonem č. 



435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bude podporováno další vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání (včetně zkoušek). 

Podporované cílové 
skupiny 

 zejména osoby pečující o malé děti  

 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 

Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního znění výzvy ŘO 

Typy příjemců podpory 

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD: 

 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 (omezení pro aktivitu dětská skupina - buď může mít zaměstnance a dětskou skupinu 
provozovat pro tyto své zaměstnance nebo se může spojit s dalšími partnery a provozovat podnikovou dětskou skupinu – 
kapacita dětské skupiny je minimálně 5 dětí, max. 24 dětí). 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 

V procesu vyhlašování výzev MAS nositel SCLLD uvede výčet možných příjemců dotace do souladu s výčtem uvedeným ve výzvě 
ŘO OPZ pro MAS č. 47. 

Absorpční kapacita MAS 

Zvýšení podpory rodiny jako základního společenského prvku je v území MAS považováno jako jeden z hlavních rozvojových 
potenciálů. Na území MAS existuje dostatečný počet potenciálních příjemců podpory např. z řad nestátních neziskových 
organizací (dětské centrum, mateřské centrum, obecně prospěšné společnosti), škol  
a školských zařízení, atd.  
V rámci komunitního projednávání a zejména dotazníkových šetření při přípravě CLLD MAS Královédvorsko a programového 
rámce OPZ bylo zjištěno, že na území je poptávka po realizaci projektů zaměřených na zajištění péče o děti v době školních 
prázdnin a na rozšíření kapacity zařízení typu dětská skupina, dětský klub, za účelem možnosti uplatnění rodičů s malými dětmi, 



zejména žen na trhu práce. O realizaci podobných projektů projevily také zájem venkovské malotřídní školy, které nejsou 
schopny svou nízkou kapacitou školní družiny pokrýt požadavky rodičů na hlídání dětí v odpoledních hodinách a obce. 

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Udržitelný rozvoj 

- neutrální vliv 

Rovné příležitosti a nediskriminace 

- neutrální vliv 

Rovnost žen a mužů 

- pozitivní vliv (aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti osob pečujících o nezaopatřené děti, především žen, podpoří 
rovnost žen a mužů). Cílovou skupinou projektu může být každý, kdo splňuje znaky cílové skupiny bez ohledu na další 
charakteristiky. Opatření je přímo zaměřeno na obě tato témata, zejména uplatnění žen na trhu práce. 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS a před vyhlášením výzvy MAS budou konzultovány s ŘO OPZ. Do 
kritérií hodnocení budou zahrnuty aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru 
projektů 2014-2020. 

 


