Dodatek č. 3 – Programový rámec OP Zaměstnanost
Úprava Programového rámce Zaměstnanost
1.1.1 Programový rámec Zaměstnanost
V rámci Programového rámce Zaměstnanost budou řešeny tři opatření. Nebude řešena
oblast sociálního podnikání, jelikož výše přidělené alokace by dostatečně nepodpořila tuto
aktivitu. Také bylo zohledněno to, že v současné době není na území MAS Moravská cesta
žádný vhodný žadatel, který by projevil zájem řešit tuto problematiku.
Plánované rozdělení alokace dle aktuální přidělené výše finančních prostředků:
Opatření

v%

v Kč

O1

Podpora sociálních služeb

35

7 006 779

O2

Podpora prorodinných opatření

31

6 325 086

O3

Zaměstnanost

34

6 977 135

CELKEM

100

20 309 000

Veškerá opatření řešená v Programovém rámci Zaměstnanost jsou v rámci SCLLD součástí
cíle 5. Podporovat sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání a zaměstnanost.

cíl:

5.

Specifický cíl 5: Podporovat sociální služby, zdravotnictví,
vzdělávání a zaměstnanost

Opatření: 5.1. Podpora sociálních služeb
Opatření: 5.2. Podpora prorodinných opatření
Opatření: 5.3. Sociální podnikání
Opatření: 5.4. Podpora vzdělávání v regionu
Opatření: 5.5. Podpora školství v regionu
Opatření: 5.6. Zaměstnanost
Opatření: 5.7. Podpora zdravotních služeb
MAS Moravská cesta nebude v rámci programového rámce Zaměstnanost realizovat
klíčový projekt.
Analýza rizik realizace programového rámce Zaměstnanost
Stupeň dopadu rizika „D“ je hodnocen dle následující stupnice:
1
Téměř neznatelný – velmi malý
2
Drobný – malý
3
Významný – střední
4
Velmi významný –
5
Nepřijatelný – velmi vysoký
Velikost pravděpodobnosti výskytu rizika „P“ je hodnocena dle následující stupnice:
1
Téměř nemožné – velmi malá - vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2
Výjimečně možná – malá - někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3
Běžně možná – střední - někdy se může vyskytnout
4
Pravděpodobná – vysoká - pravděpodobně se vyskytne
5
Hraničící s jistotou – velmi vysoká - vyskytne se skoro vždy
Stupeň významnosti rizika „V“ je dán součinem bodového ohodnocení dopadu rizika „D“

(dopad) a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“. V = D x P

Skupina
rizika

Název rizika

Opatření řízení
Hodnocení
identifikovatelných
rizika
rizik
P D

Finanční
riziko

Organizační
riziko

Právní
riziko

V=
PxD

nedočerpání
stanovené alokace
na programový
rámec OP Z

2 4 8

získání nižší
alokace, než bylo
předpokládáno

2 3 6

nejasné stanovená
pravomoc
jednotlivých členů
týmu
časté změny v
personálním
obsazení manažera
programového
rámce OP Z
časté změny
legislativních
pravidel

Nositel
rizika

pravidelný monitoring,
kontrolní
vyhodnocování výsledků z komise
předkládaných Zpráv o
MAS
plnění integrované
Moravská
strategie
cesta
správné nastavení
kontrolní
finanční alokace dle
komise
aktuálních informací,
MAS
správné nastavení
Moravská
čerpání z národních
cesta
zdrojů

2 3 6

pravidelné porady týmu,
manažer
kontrola plnění úkolů
SCLLD
jednotlivých zaměstnanců

2 2 4

jasně stanovená náplň
práce, supervize, týmová
setkání

3 3 9

nedodržování
metodických
pokynů a metodik k
1 3 3
jednotlivým
operačním
programům
nenaplnění
stanovených
monitorovacích
Věcné riziko
2 4 8
indikátorů
jednotlivých
opatření

pravidelné sledování
aktualizací relevantních
zákonů, vyhlášek,
nařízení vlády a jiných
právní norem
pravidelná kontrola
aktualit na webových
stránkách ŘO OP Z,
okamžité zapracování
všech změn v pravidlech
pro čerpání dotací

výbor
spolku
MAS
Moravská
cesta
valná
hromada
MAS
Moravská
cesta
manažer
programo
vého
rámce OP
Z

kontrolní
pravidelný monitoring, 2x komise
ročně zhodnocení
MAS
naplňování MI
Moravská
cesta

předkládání
nekvalitně
zpracovaných
projektů

2 4 8

pravidelné konzultace
projektů, semináře pro
žadatele

nesprávně
nastavené cílové
skupiny

1 4 4

pravidelné konzultace
projektů, semináře pro
žadatele

manažer
programo
vého
rámce OP
Z
manažer
programo
vého
rámce OP
Z

1. Opatření 1: Podpora sociálních služeb
Specifický cíl SCLLD: Specifický cíl 5: Podporovat sociální služby, zdravotnictví,
vzdělávání a zaměstnanost
Opatření SCLLD:
Opatření 5.1. Podpora sociálních služeb
Vybrané aktivity:
5.1.1. Podpora stávajících a vznik nových sociálních služeb
5.1.2. Podpora komunitní sociální práce

1.1 Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Opatření je v souladu s investiční prioritou 2.3 Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování. Opatření naplňuje cíle zejména v tom, že
podporované aktivity zajistí lepší dostupnost sociálních služeb a zlepšení situace osob
vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

1.2 Popis cíle opatření
Cílem opatření je podporovat sociální služby (terénní, ambulantní i pobytové) na území
MAS Moravská cesta, ať už služby stávajících poskytovatelů sociálních služeb, tak i nově
vznikajících služeb. Jedná se o podporu registrovaných sociálních služeb, ale dále budou
podporovány programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zvláštní pozornost je věnována i
komunitním centrům, jejichž vznik bude také podporován.

1.3 Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti
na ostatní operační programy
Integrační přístup mezi opatřením č. 1: Podpora sociálních služeb a ostatními
programovými rámci v rámci SCLLD MAS Moravská cesta:

x x - silná integrační vazba

Opatření 1: Podpora
sociálních služeb

x - slabá integrační vazba
PR ZAM

Podpora prorodinných opatření

x

Zaměstnanost

xx

PR PRV

Podpora oživení řemesel, živností, malých
a středních firem a služeb

x

iROP

Podpora sociálních služeb

xx

Podpora školství v regionu

x

Opatření č. 1 má integrační vazby na další opatření Programového rámce zaměstnanost,
kde je integrace zejména v podpoře téměř stejné cílové skupiny a cílových příjemců
dotace. Další návaznost je na Fichi PRV Podpora oživení řemesel, živností, malých a
středních firem a služeb, kde mohou podnikatelé využít nabízení sociální služby pro své
zaměstnance. U vazeb na iROP je nejsilnější integrační vazba na opatření Podpora
sociálních služeb, kde se jedná o investiční podporu na rekonstrukci a výstavbu zařízení
sociálních služeb.
Opatření č. 1 má návaznost také na další navrhované opatření SCLLD. Nejsilnější vazba je
na SC 1: Zlepšit občanskou vybavenost a infrastrukturu, opatření 1.4. Podpora
volnočasových aktivit. Podporované volnočasové aktivity budou také využívány cílovou
skupinou opatření č. 1.

1.4 Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z alokované částky
Opatření budeme realizovat dle finančního plánu. V případě navýšení alokace, bude
finančně posíleno i tohle opatření.

1.5 Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Předpokládané vyhlášení první výzvy MAS – červen 2016. Výzvy budou vyhlašované dle
harmonogramu výzev, který bude ročně zveřejňován v dostatečném předstihu na každý
kalendářní rok zvlášť. Opatření bude realizováno do 30. 6. 2023.
Zdůvodnění plánovaných alokací na jednotlivé výzvy MAS:
V roce 2017 byla vyhlášena 1 výzva s celkovou alokací 3 006 779 Kč. V návaznosti na
navýšení alokace pro opatření Podpora sociálních služeb bude vyhlášena výzva v roce
2019.
Opatření
Podpora
sociálních
služeb

v%

v Kč

35%

7 006 779

2016

2017

2018

3 006 779

2019

2020

2021

2022

2023

4 000 000

1.6 Popis možných zaměření projektů
V tomto opatření budou realizovány aktivity zaměřené na podporu sociálních služeb a
sociální práce. Uvádíme výčet možných podporovaných aktivit, konkrétní podporované
oblasti budou specifikovány v jednotlivých výzvách.

a) Podpora poskytování 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 zejména sociální služby
poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány
odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
Možné














podporované sociální služby:
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

b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
c) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim
zákona č. 108/2006 Sb.
Zejména se bude jednat o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem
(nikoli komerčním), který bude mít pozitivní dopad na osoby z vymezených cílových
skupin z území MAS.
MAS Moravská cesta provedla v roce 2018 dotazníkové šetření s cílem aktualizace
projektových záměrů v území. V rámci OP Zaměstnanost v Opatření 1: Podpora sociálních
služeb se objevily tyto záměry:



Navazující projekty na již realizované v území – např. Mobilní hospic
Záměr zaměřený na Podporu komunitní sociální práce a komunitních center

1.7 Podporované cílové skupiny
Následující výčet obsahuje možné cílové skupiny, na které mohou být projekty v tomto
opatření zaměřeny, v rámci jednotlivých výzev a dle aktuálních pravidel ŘO OPZ bude
jejich výčet upřesněn.
-

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením
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

-

Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách
Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální
integrace

1.8 Typy příjemců podpory
Možní příjemci podpory, v konkrétních výzvách budou typy příjemců dále specifikování dle
jednotlivých aktivit a dle aktuálních pravidel ŘO OP Z.
-

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

-

Vzdělávací a poradenské instituce

-

Školy a školská zařízení

-

Obchodní korporace

-

OSVČ

1.9 Absorpční kapacita MAS
Na základě jednání pracovní skupiny sociální služby a dle zásobníku projektových záměrů
bylo zjištěno, že na území MAS Moravská cesta je dostatečné množství žadatelů, kteří
mohou předkládat své projekty na opatření „Sociální služby“.
Na území MAS se nachází 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde mají sídlo nebo
pobočku. Podrobně jsou aktivity těchto organizací a potřeby týkající se této oblasti
zpracovány v analytické části SCLLD. Pravidelně se schází řídící skupina, která připravuje
aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na Litovelsku. Na jednáních jsou
definovány potřeby a problémy v této oblasti a je připravován akční plán.
Na veřejných projednáních projevilo zájem o oblast sociálních služeb i několik obcí a dalších
neziskových organizací, které aktuálně neposkytují žádnou registrovanou sociální službu.

1.10 Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Opatření má neutrální vliv na horizontální téma udržitelný rozvoj. Opatření nemá přímý
dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu. V širším kontextu podpory
udržitelného rozvoje jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a
environmentální oblastí však bude téma podpory udržitelného rozvoje zakomponováno do
kritérií pro výběr projektů. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován negativní
dopad na udržitelný rozvoj, nebude moci být podpořen.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Opatření má neutrální vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci. Podporované projekty
budou zaměřeny na zlepšení přístupu ke kvalitním a udržitelným sociálním a zdravotním
službám vč. služeb v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu a prevence nemocí,
službám pro rodiny a děti a dalším navazujícím službám podporujícím sociální začleňování.
Podporována bude mj. transformace ústavních a pobytových služeb a rozvoj služeb
komunitního typu.
Téma rovných příležitostí a nediskriminace bude také součástí kritérií pro výběr projektů.
Podpořené projekty by měly přispívat k naplňování principu rovných příležitostí a
nediskriminace všude, kde je to relevantní. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení

identifikován negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude moci být
podpořen.
Rovnost žen a mužů
Projekty podporované v tomto opatření budou mít neutrální vliv na rovnost žen a mužů.
Při realizaci projektů budou žadatelé zohledňovat rovnost mužů a žen. V rámci podpory
bude nezbytné, aby žadatelé zohledňovali specifické potřeby jednotlivých cílových skupin a využívat
např. doprovodná opatření k odstranění možných bariér, které ženám brání v účasti
v projektech.
Téma rovných příležitostí žen a mužů bude zakomponováno do kritérií pro výběr projektů.
Bude usilováno o to, aby podpořené projekty přispívaly k naplňování principu rovnosti žen
a mužů všude, kde je to relevantní. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován
negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude moci být podpořen.

1. 11 Principy pro určení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou
upřednostňovány projekty, které budu naplňovat následující principy pro určení
preferenčních kritérií:






Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu
Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu
Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému
U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi
Bude hodnocena integrace projektu s jiným podávaným projektem v rámci SCLLD

Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. V rovině
hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné
obhajoby.

1. 12 Indikátory
Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

62000

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

Projekty

výstup

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

výsledek

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

výstup

55102

Počet podpořených komunitních
center
Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce
naplnila svůj účel

Zařízení

Výstup

Osoby

Výsledek

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

výstup

67315

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

Osoby

výsledek

67310

2. Opatření 2: Podpora prorodinných opatření
Specifický cíl SCLLD:

Specifický cíl 5: Podporovat sociální služby, zdravotnictví,
vzdělávání a zaměstnanost
Opatření 5.2: Podpora prorodinných opatření

Opatření SCLLD:
Aktivity:
5.2.1. Podpora školních družin, klubů, příměstských táborů
5.2.2. Podpora dětských skupin v podnicích
5.2.3. Individuální péče o děti

2.1 Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Opatření je v souladu s investiční prioritou 2.3 Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování. Opatření naplňuje cíle zejména v tom, že
aktivity projektů budou naplňovat prorodinná opatření v obcích a u dalších aktérů na místní
úrovni.

2.2 Popis cíle opatření
Specifický cíl 5: Podporovat sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání a zaměstnanost se
skládá ze základních 7 oblastí podpory. Jednou z nich je i pomoc rodičům v péči o děti,
aby se současně mohli věnovat i svému zaměstnání. Proto budou podporovány školní
družiny, kluby, příměstské tábory, dětské skupiny v podnicích či individuální péče.

2.3 Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti
na ostatní operační programy
Integrační přístup mezi opatřením č. 2: Podpora prorodinných opatření a ostatními
programovými rámci v rámci SCLLD MAS Moravská cesta:

PR ZAM

Integrační přístup mezi programovými
rámci MAS Moravská cesta
++ - silná integrační vazba
+ - střední integrační vazba
Podpora sociálních služeb
Zaměstnanost

Podpora prorodinných
opatření
+
+

Podpora investic do živočišné a rostlinné
výroby
Podpora zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Podpora oživení řemesel, živností, malých a
středních firem a služeb
PR IROP Podpora sociálních služeb
Podpora školství v regionu
PR PRV

+
+
+
+
+

Opatření č. 2 má integrační vazby na další opatření Programového rámce zaměstnanost,
kde je integrace zejména v podpoře téměř stejné cílové skupiny a cílových příjemců
dotace.
Další návaznost je na opatření mimo programové rámce, konkrétně na Specifický cíl 1:
Zlepšit občanskou vybavenost a infrastrukturu, opatření: 1. 1. Obnova
a
rozvoj
základních služeb v obcích. Zde je vazba na investice v oblasti podpory zázemí pro zajištění
péče o děti. Dále na opatření: 1. 4. Podpora volnočasových aktivit - vazba v oblasti podpory
zázemí pro zajištění péče o děti. Další návaznost je na specifický cíl 5: Podporovat sociální
služby, zdravotnictví, vzdělávání a zaměstnanost, opatření:
5.4. Podpora vzdělávání v
regionu – zde může docházet k propojení péče o děti se vzděláváním. Poslední vazba je na
specifický cíl 7: Rozvíjet spolupráci a posilovat místní partnerství, opatření: 7. 1.
Poradenství MAS pro obce, spolky a podnikatele – může docházet k poradenství
v
oblasti zahájení podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelských záměrů v oblasti péče o
děti.

2.4 Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z alokované částky
Opatření budeme realizovat dle finančního plánu. V případě navýšení alokace, bude
finančně posíleno i tohle opatření.

2.5 Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Předpokládané vyhlášení první výzvy MAS – červen 2016. Výzvy budou vyhlašované dle
harmonogramu výzev, který bude ročně zveřejňován v dostatečném předstihu na každý
kalendářní rok zvlášť. Opatření bude realizováno do 30. 6. 2023.
Opatření
Podpora
prorodinných
opatření

v%

v Kč

31 %

6 325 086

2016

2017

2018

2 371 641

2019

2020

2021

2022

2023

3 953 445

Zdůvodnění plánovaných alokací na jednotlivé výzvy MAS:
První výzva byla vyhlášena v roce 2017 a alokováno zde bylo 2 371 641 Kč. V návaznosti
na navýšení alokace pro opatření Podpora prorodinných opatření bude vyhlášena výzva
v roce 2019.

2.6 Popis možných zaměření projektů
V tomto opatření budou realizovány aktivity zaměřené na podporu prorodinných opatření.
Uvádíme výčet možných podporovaných aktivit, konkrétní podporované oblasti budou
specifikovány v jednotlivých výzvách.
 zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či
odpolední pobyt)
 doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 příměstské tábory
 společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 dětské skupiny
 vzdělávání pečujících osob

MAS Moravská cesta provedla v roce 2018 dotazníkové šetření s cílem aktualizace
projektových záměrů v území. V rámci OP Zaměstnanost v Opatření 2: Podpora
prorodinných opatření se objevily tyto záměry:




Navazující projekty na již realizované – 3 příměstské tábory
Záměr na realizaci Dětské skupiny
Záměr věnující se Péči o děti mimoškolní vyučování

2.7 Podporované cílové skupiny
Následující výčet obsahuje možné cílové skupiny, na které mohou být projekty v tomto
opatření zaměřeny, v rámci jednotlivých výzev bude jejich výčet upřesněn:
-

osoby pečující o malé děti
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské dovolené/rodičovské
dovolené
osoby pečující o jiné závislé osoby
rodiče samoživitelé

2.8 Typy příjemců podpory
Uvádíme možné příjemce podpory, v konkrétních výzvách budou typy příjemců dále
specifikování dle jednotlivých aktivit a dle aktuálních pravidel ŘO OP Z.
-

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

-

Vzdělávací a poradenské instituce

-

Školy a školská zařízení

-

Obchodní korporace

-

OSVČ

2.9 Absorpční kapacita MAS
Na základě jednání pracovní skupiny školství a dle zásobníku projektových záměrů bylo
zjištěno, že na území MAS Moravská cesta je dostatečné množství žadatelů, kteří mohou
předkládat své projekty na opatření „Podpora prorodinných opatření“. Na území MAS
Moravská cesta se nachází 18 MŠ a 20 ZŠ, z toho 11 škol je sloučených. Střední školy se
nachází pouze v Litovli – Gymnázium Jana Opletala a Střední odborná škola Litovel. Dále
se na území MAS nachází 3 lesní mateřské školy – na Bouzově, v Horce nad Moravou a Bílé
Lhotě. V obcích jsou fungující mateřská centra, ve dvou obcích se nachází neziskové
organizace věnující se vzdělávání dospělých. Aktivity, které jsou v rámci tohoto opatření
podporovány, byly zmiňovány na veřejných projednáních jako možné projektové záměry
u několika subjektů.

2.10 Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Opatření – podpora prorodinných opatření má v tomto případě neutrální vliv na horizontální
téma – rovnost žen a mužů. Opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a
změny klimatu. V širším kontextu podpory udržitelného rozvoje jako dosahování rovnováhy

mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí však bude téma podpory
udržitelného rozvoje zakomponováno do kritérií pro výběr projektů. Projekt, u nějž bude v
rámci hodnocení identifikován negativní dopad na udržitelný rozvoj, nebude moci být
podpořen.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Projekty realizované v tomto opatření budou mít neutrální vliv na rovné příležitosti a
nediskriminaci. Téma rovných příležitostí a nediskriminace bude také součástí kritérií pro
výběr projektů. Podpořené projekty by měly přispívat k naplňování principu rovných
příležitostí a nediskriminace všude, kde je to relevantní. Projekt, u nějž bude v rámci
hodnocení identifikován negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude
moci být podpořen.
Rovnost žen a mužů
Opatření – podpora prorodinných opatření má v tomto případě neutrální vliv na horizontální
téma – rovnost žen a mužů Při realizaci projektů budou žadatelé zohledňovat rovnost mužů
a žen. V rámci podpory bude nezbytné, aby žadatelé zohledňovali specifické potřeby
jednotlivých cílových skupin a využívat např. doprovodná opatření k odstranění možných
bariér, které ženám brání v účasti v projektech.
Téma rovných příležitostí žen a mužů bude zakomponováno do kritérií pro výběr projektů.
Bude usilováno o to, aby podpořené projekty přispívaly k naplňování principu rovnosti žen
a mužů všude, kde je to relevantní. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován
negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude moci být podpořen.

2.11 Principy pro určení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou
upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy pro určení
preferenčních kritérií:





Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu
Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu
Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému
U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi

Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. V rovině
hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné
obhajoby.

2. 12 Indikátory
Kód NČI2014+

Název indikátoru

60000

Celkový počet účastníků
Účastníci zaměstnaní po ukončení
své účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po
ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/ odborné přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ

62700

62800

62900

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Osoby

výstup

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

63100

63200

50001
50110
50120
50100

Účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ
Kapacita podpořených zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení
Počet osob využívajících zařízení
péče o děti předškolního věku
Počet osob využívajících zařízení
péče o děti ve věku do 3 let
Počet podpořených zařízení péče o
děti předškolního věku

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

Osoby

Výstup

Osoby

Výsledek

Osoby

Výsledek

Zařízení

Výstup

3. Opatření 3: Zaměstnanost
Specifický cíl SCLLD:

Specifický cíl 5: Podporovat sociální služby, zdravotnictví,
vzdělávání a zaměstnanost
Opatření 5.6: Zaměstnanost

Opatření SCLLD:
Aktivity:
5.6.1. Komplexní podpora vytváření nových pracovních míst
5.6.2. Podpora zahájení podnikatelské činnosti
5.6.3. Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení nezaměstnanosti
5.6.4. Podpora vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
5.6.5. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním
vyloučením ohrožených

3.1 Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Opatření je v souladu s investiční prioritou 2.3 Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování. Opatření naplňuje cíle zejména v tom, že řeší
zaměstnávání osob v regionu, komplexní podporu vytváření pracovních míst, podporuje
zahájení podnikatelské činnosti a vzdělávací aktivity vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na
trhu práce.

3.2 Popis cíle opatření
Specifický cíl se skládá ze základních 7 oblastí podpory. Jedna z oblastí se věnuje
vzdělávání a zaměstnanosti. Na tomto území nedosahuje nezaměstnanost kritických
hodnot, ale přesto se potýká s problémem volných pracovních míst a nedostatečným
vzděláním pro nabízená volná pracovní místa. Ohroženou skupinou jsou především mladí
absolventi, kterým chybí potřebná praxe v oboru a nezaměstnaní ve vyšším věku, kteří
naopak postrádají potřebné vzdělání a odbornost v návaznosti na měnící se nabídku
pracovních míst. Proto je vhodné věnovat pozornost možnosti navázání spolupráce škol a
podniků a zajistit tak potřebnou praxi pro studenty, či vytvoření nových programů ke
zvýšení uplatnitelnosti se na trhu práce. Pro skupinu starších osob naopak připravit
programy zaměřující se na zvyšování odbornosti a celoživotnímu vzdělávání. Zvláštní péči
je nutné věnovat podpoře sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním
vyloučením ohrožených.
Při veřejných projednáních na základě analýzy dostupných statistických údaji byly jako
nejvíce ohrožené skupiny v oblasti nezaměstnanosti na území MAS definovány následující
cílové skupiny:
 Absolventi (chybí potřebná praxe, nespolupráce škol s podniky působícími v území,
chybí programy pro absolventy k získání zkušeností)
 Starší obyvatelé (chybí potřebné vzdělání, rekvalifikační kurzy, školící a vzdělávací
semináře

3.3 Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti
na ostatní operační programy
Integrační přístup mezi opatřením č. 3: Zaměstnanost a ostatními programovými rámci
v rámci SCLLD MAS Moravská cesta:

Integrační přístup mezi programovými rámci
MAS
Moravská
cesta
++ - silná integrační vazba
+
- střední integrační vazba
Zaměstnanost

PR ZAM

Podpora sociálních služeb
Zaměstnanost

++

PR PRV

Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby
Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Podpora oživení řemesel, živností, malých a
středních firem a služeb
Podpora spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

++

PR IROP

Podpora investic do lesnických
zpracování lesnických produktů
Podpora sociálních služeb
Podpora školství v regionu

technologií

++
++
+

a
++
+
+

Opatření má návaznost na další opatření mimo programové rámce, konkrétně na specifický
cíl 4 Podporovat zemědělství, lesnictví, potravinářství a regionální značku HANÁ, opatření
4.1.
Podpora tradiční zemědělské výroby a bioprodukce, kde je vazba v souvislosti s
propojením v oblasti podpory začínajících zemědělců a podpory zahájení podnikatelské
činnosti. Další vazba je na specifický cíl 7: Rozvíjet spolupráci a posilovat místní
partnerství, opatření: 7. 1. Poradenství MAS pro obce, spolky a podnikatele – může
docházet k
poradenství v oblasti zahájení podnikatelské činnosti a realizaci
podnikatelských záměrů pro OSVČ.

3.4 Priorizace navrhovaných opatření
a)
opatření financovaná z alokované částky
Opatření budeme realizovat dle finančního plánu. V případě navýšení alokace, bude
finančně posíleno i tohle opatření.

3.5 Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Předpokládané vyhlášení první výzvy MAS – červen 2016. Výzvy budou vyhlašované dle
harmonogramu výzev, který bude ročně zveřejňován v dostatečném předstihu na každý
kalendářní rok zvlášť. Opatření bude realizováno do 30. 6. 2023.
Opatření

v%

v Kč

Zaměstnanost

34 %

6 977 135

2016

2017

2018

1 977 135

2019

2020

2021

2022

2023

5 000 000

Zdůvodnění plánovaných alokací na jednotlivé výzvy MAS:
V roce 2017 byla vyhlášena 1 výzva s alokací 1 977 135 Kč. V návaznosti na zvýšení
alokace pro opatření Zaměstnanost bude vyhlášena další výzva v roce 2019.

3.6 Popis možných zaměření projektů
V tomto opatření budou realizovány aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti.
Uvádíme výčet možných podporovaných aktivit, konkrétní podporované oblasti budou
specifikovány v jednotlivých výzvách.
 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce


Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin



Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce



Podpora prostupného zaměstnávání

MAS Moravská cesta provedla v roce 2018 dotazníkové šetření s cílem aktualizace
projektových záměrů v území. V rámci OP Zaměstnanost v Opatření 3: Zaměstnanost se
objevily tyto záměry:




Navazující projekt na již realizovaný, který má za cíl proškolit a zaměstnat osoby
z úřadu práce v rámci obce
Záměr s názvem Zapojení nezaměstnaných do pracovního procesu (realizátorem by
byla obec)

3.7 Podporované cílové skupiny
Následující výčet obsahuje možné cílové skupiny, na které mohou být projekty v tomto
opatření zaměřeny, v rámci jednotlivých výzev bude jejich výčet upřesněn:
-

Zaměstnanci

-

Uchazeči a zájemci o zaměstnání

-

Neaktivní osoby

-

Osoby se zdravotním postižením

-

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

-

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

-

Osoby s nízkou úrovní kvalifikace

-

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let

-

Propuštění zaměstnanci

3.8 Typy příjemců podpory
Uvádíme možné příjemce podpory, v konkrétních výzvách budou typy příjemců dále
specifikování dle jednotlivých aktivit a dle aktuálních pravidel ŘO OP Z.
-

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

-

Vzdělávací a poradenské instituce

-

Školy a školská zařízení

-

Obchodní korporace

-

OSVČ

3.9 Absorpční kapacita MAS
Na území MAS Moravská cesta je dostatečné množství žadatelů, kteří by mohli realizovat
opatření „Zaměstnanost“. Téměř v každé obci se nachází aktivní spolky, které mají zájem
rozšiřovat své aktivity. Tento zájem dokládá nejen jejich aktivní účast na veřejných
projednáních, ale i doložení jejich vlastních konkrétních projektových záměrů.
Při stanovování absorpční kapacity tohoto opatření proběhla také konzultace s pobočkou
Úřadu práce v Litovli. Aktivity, na které se budeme v rámci tohoto opatření zaměřovat,
jsou v souladu s aktivní politikou zaměstnanosti a nebudou se dublovat s činnostmi
prováděnými úřadem práce.
V analytické části SCLLD je podrobně zpracována analýza podnikatelských subjektů
v regionu. Na území MAS Moravská cesta působí celkem 3 408 podnikatelských subjektů
(údaj k 31. 12. 2014). Na území MAS Moravská cesta podniká 10 firem, které zaměstnávají
více než 100 osob, kromě jedné mají všechny sídlo ve městě Litovel.

3.10 Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Udržitelný rozvoj
Opatření Zaměstnanost má v tomto případě neutrální dopad na horizontální téma
udržitelný rozvoj. Opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny
klimatu. V širším kontextu podpory udržitelného rozvoje jako dosahování rovnováhy mezi
ekonomickou, sociální a environmentální oblastí však bude téma podpory udržitelného
rozvoje zakomponováno do kritérií pro výběr projektů. Projekt, u nějž bude v rámci
hodnocení identifikován negativní dopad na udržitelný rozvoj, nebude moci být podpořen.
Potenciální nepřímé pozitivní dopady projektů lze spatřovat zejména v oblasti podpory
odborného vzdělávání pracovníků v sektorech šetrných k životnímu prostředí, ale i v
případě podpory odborného vzdělávání sice v sektorech zatěžujících svojí činností životní
prostředí, pokud však podporované vzdělávání přispěje k využití nových postupů a
technologií, které jsou k životnímu prostředí šetrnější, než ty dosud využívané. Dále lze
nepřímý pozitivní dopad podporovaných projektů předpokládat v případě podpory nově
vytvářených pracovních příležitostí v odvětvích, která nezatěžují životní prostředí.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Projekty realizované v tomto opatření budou mít neutrální vliv na rovné příležitosti a
nediskriminaci. Předpokládáme neutrální dopad, jelikož se bude jednat o projety, které se
budou zaměřovat mj. na zvýšení participace mladých a starších osob, rodičů s dětmi, osob
s nízkou kvalifikací a osob se zdravotním postižením na trhu práce. Téma rovných
příležitostí a nediskriminace bude také součástí kritérií pro výběr projektů. Podpořené
projekty by měly přispívat k naplňování principu rovných příležitostí a nediskriminace
všude, kde je to relevantní. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován negativní
dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude moci být podpořen.
Rovnost žen a mužů
Opatření – Zaměstnanost má v tomto případě neutrální vliv na horizontální téma – rovnost
žen a mužů. Při realizaci projektů budou žadatelé zohledňovat rovnost mužů a žen. V rámci
podpory bude nezbytné, aby žadatelé zohledňovali specifické potřeby jednotlivých cílových
skupin a využívali např. doprovodná opatření k odstranění možných bariér, které ženám
brání v účasti v projektech.
Téma rovných příležitostí žen a mužů bude zakomponováno do kritérií pro výběr projektů.
Bude usilováno o to, aby podpořené projekty přispívaly k naplňování principu rovnosti žen
a mužů všude, kde je to relevantní. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován
negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude moci být podpořen.

3.11 Principy pro určení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou
upřednostňovány projekty, které budu naplňovat následující principy pro určení
preferenčních kritérií:





Budou preferovány projekty, které přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu
Projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu
Budou preferovány projekty s inovativním přístupem k řešení problému
U projektů bude zohledňováno zapojení partnerů v přípravné i realizační fázi

Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. V rovině
hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné
obhajoby.

3. 12 Indikátory

Kód NČI2014+

Název indikátoru

60000

Celkový počet účastníků
Účastníci, kteří získali kvalifikaci
po ukončení své účasti
Účastníci zaměstnaní po ukončení
své účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po
ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/ odborné přípravy,
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
Účastníci ve věku nad 54 let
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci
zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ

62600
62700

62800

62900
63100

63200

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Osoby

výstup

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

Osoby

výsledek

