Výzvy MAS k podání žádostí o
dotace v rámci SCLLDRozvojová strategie MAS Rozkvět
2014-2020
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615
V rámci OPZ
Operační program Zaměstnanost

Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD OP Z
OPATŘENÍ /
PODOPATŘENÍ
SCLLD
(aktivity)

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP Zaměstnanost

Alokace dotace
SCLLD

L.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.3.)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení
provozu a provozních nákladů, vč. terénních služeb a komunitních center

6 900 000 Kč

PRORODINNÉ SLUŽBY
Služby péče o děti a podpory rodiny, podpora mimoškolních aktivit a
trávení volného času dětí a mládeže- provozní výdaje

2 900 000 Kč

ZAMĚSTNANOST
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, zprostředkování
zaměstnání, provoz regionální burzy práce; Podpora vytváření nových
pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a prostupné
zaměstnávání

3 265 000 Kč

L.3.2
(L.3.2.7.
L.3.2.8.)
oM.4
(M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.4.8.)

Alokace dotace SCLLD - Programový rámec OP Zaměstnanost - celkem:

13 065 000 Kč

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ
Plán - Harmonogram výzev:

rok
vyhlášení
výzvy

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

Programový
rámec

Alokace výzvy
(Kč)

2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OP Z

4.900.000,--

2018

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OP Z

2.000.000,--

Výzvy OPZ – 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ
Popis opatření:
• DOSTUPNOST SLUŽEB - Udržení/vznik
nových/rozšíření sociálních služeb sociálních
služeb - provozní náklady, vč. komunitních center
• KVALITA SLUŽEB - Udržení/vznik nových/rozšíření
sociálních služeb - zajištění vybavení provozu, vč.
terénních služeb a komunitních center
Celková alokace: 6 900 000 Kč (z celkové alokace
OPZ: 13 065 000 Kč)

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů
projektu: 400 000 Kč
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů
bude stanovena výzvou
• Podporovány budou pouze registrované sociální
služby, které jsou součástí sítě sociálních služeb
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb JČK a nebo tzv. podmíněné sítě
• Budou podporovány pouze sociální služby
poskytované terénní a ambulantní formou

Možné zaměření projektů
• Zajištění provozních výdajů stávajících sociálních služeb
a pořízení provozního vybavení
• Zavedení nové sociální služby dle režimu zákona o
sociálních službách – zajištění financování provozních
výdajů a pořízení vybavení pro jejich provoz
• Rozšíření terénních sociálních služeb – zajištění
financování provozních výdajů a pořízení vybavení pro
jejich provoz
• Zavádění komunitní sociální práce a aktivit realizovaných
v komunitních centrech (také nad rámec zákona č.
108/2006 Sb., jako doplněk registrovaných sociálních
služeb) – zajištění financování provozních výdajů a
pořízení vybavení pro jejich provoz
• Fakultativní činnosti

Podporované registrované sociální služby

• Odborné sociální poradenství - § 37
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
• Sociální rehabilitace - § 70
• Sociálně terapeutické dílny - § 67
• Osobní asistence - § 39
• Odlehčovací služby - § 44

Poskytovatelé sociálních služeb na území MAS
SÍDLO ZDE MAJÍ:
název zařízení
Domov důchodců Horní Planá
Dům s pečovatelskou službou Horní
Planá
Dům s pečovatelskou službou Vyšší
Brod
Pečovatelská služba Loučovice
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Charita Zliv

právní forma
příspěvková organizace

poskytované soc. služby
domovy pro seniory

zřizované obcí

pečovatelská služba

zřizované obcí
zřizované obcí

pečovatelská služba
pečovatelská služba
sociálně terapeutická dílna
obecně prospěšná společnost pečovatelská služba
církevní organizace
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

DÁLE ZDE PŮSOBÍ:

Poskytovaná služba na MAS

FOKUS České Budějovice, z.s.

spolek

sociální rehabilitace

Farní charita Prachatice
KreBul, o.p.s.

Církve a náboženské společnosti terénní programy
Obecně prospěšná společnost
odborné sociální poradenství

ICOS Český Krumlov, o.p. s.
Portus Prachatice nebo charita ČB
Portus Prrachatice
PREVENT 99 z.ú. Prachatice
ARPIDA

obecně prospěšná společnost

odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby
krizová pomoc
kontaktní centrum
raná péče

Fakultativní činnosti
• 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,
mimo zdravotnické služby a péči
• Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k
prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci
• Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené
na preventivní programy na podporu rodiny
• Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z
cílových skupin - posilování finanční gramotnosti osob ohrožených
předlužeností apod.
• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a
výkonu sociální práce na svém území

Komunitní sociální práce
• Aktivity podporované v rámci komunitní sociální
práce musí mít přímou vazbu na sociální
začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení
osob
• Aktivity realizované v komunitním centru
mohou navazovat na poskytování základních
činností registrovaných sociálních služeb, avšak
nenahrazují poskytování sociálních služeb; musí
se oddělovat aktivity a programy realizované v
komunitním centru od poskytování registrované
sociální služby

Podporované cílové skupiny
• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené
• Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s
duševním onemocněním)
• Osoby s kombinovanými diagnózami
• Osoby pečující o malé děti
• Osoby pečující o jiné závislé osoby
• Rodiče samoživitelé
• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
• Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
• Osoby ohrožené předlužeností

Typy příjemců podpory
• Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
(bez rozdílu právní subjektivity, včetně
nestátních neziskových organizací)
• Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
• Dobrovolné svazky obcí

Indikátory - Celkový počet účastníků
• Cílová hodnota – 90 osob
Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění
podpory klientů min. 2 komunitních center se zázemím
pro poskytování sociálních služeb (předpokládaná kapacita, podpora
sociální práce a aktivizačních činností, celkem 30 osob; předpokládané
zahájení činnosti komunitních center od r. 2018/2019), sociálně
terapeutické dílny (počet klientů 16 stávající STD, další podpora
činnosti služeb STD a fakultativních činností), klientů terénních služeb
se zdravotním postižením (předpokládaný počet 14 klientů – osob se
zdravotním postižením, služby dle §39, §44, §70 a §37), uživatelů
sociálních služeb a aktivizačních činností pro mládež a rodiny s dětmi
(předpokládaný počet 12), podpořených pečujících osob a
zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby a sociálních
pracovníků (celkový počet 18).

Indikátory - Kapacita podpořených služeb
• Cílová hodnota – 40 osob
Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatněním podpory klientů min. 2 komunitních center se
zázemím pro poskytování sociálních služeb (předpokládaná
okamžitá kapacita cca 2x10 osob, celkem 20 osob),
sociálně terapeutické dílny (okamžitá kapacita 8),
terénních služeb (okamžitá kapacita 4), sociálních služeb a
aktivizačních činností pro mládež a rodiny s dětmi
(okamžitá kapacita 8).

Indikátory - Počet podpořených komunitních
center
• Cílová hodnota – 2
• Předpokládáme, že že bude podpořen provoz min. 2

komunitních center (jejich vznik je plánován v rámci
Programového rámce IROP SCLLD v letech
2018/2019)

Fiche 2 - PRORODINNÁ OPATŘENÍ A
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Plán - Harmonogram výzev:

Programový
rámec

Alokace výzvy
(Kč)

2017

PRORODINNÁ
OPATŘENÍ

OP Z

2.000.000,--

2018

PRORODINNÁ
OPATŘENÍ

OP Z

900.000,--

rok
vyhlášení
výzvy

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

Fiche 2 - PRORODINNÁ OPATŘENÍ
Opatření financovaná z alokované částky:
• DĚTI V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU: Podpora
mimoškolních aktivit dětí a mládeže - provozní výdaje
• DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU: Služby péče o děti a
podpory rodiny - provozní výdaje
Celková alokace: 2 900 000 Kč (z celkové alokace OPZ:
13 065 000 Kč)
Cílem je Usnadnit rodičům malých školáků/předškoláků
sladění pracovního rytmu s péčí o děti, Přispět tak ke
zvýšení zaměstnanosti rodičů, Zajistit kvalitní péči o děti,
ALE předmětem podpory nemůže být vzdělávání dětí

Fiche 2 - PRORODINNÁ OPATŘENÍ
Podporované aktivity:
• Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době
mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt):
Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění
služeb péče o děti. Jedná se o zakládání a provozování
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem tohoto typu (školní družiny,
kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů
(oproti současné nabídce družin též v časných ranních
hodinách a až do pozdního odpoledne). Cílem je
zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy
jsou rodiče v zaměstnání.

Fiche 2 - PRORODINNÁ OPATŘENÍ
Podporované aktivity:
• Doprovody na kroužky a zájmové aktivity:
Podpora je určena na zajištění doprovodů dětí na kroužky a
zájmové aktivity. Doprovody musí být vždy vázány na další
aktivity v prorodinných aktivitách
• Příměstské tábory:
Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době
školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako
samostatný projekt
• Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora:
Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské
skupiny a/nebo příměstského tábora (týká se dětí předškolního
věku a žáků 1. stupně ZŠ)

Fiche 2 - PRORODINNÁ OPATŘENÍ
Typy příjemců podpory:
• Nestátní neziskové organizace
• Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
• Organizace zřizované obcemi působící v sociální
oblasti a vzdělávání
• Dobrovolné svazky obcí
• Školy a školská zařízení
• Obchodní korporace
• OSVČ

Indikátory - Celkový počet účastníků
• Cílová hodnota: 60
Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatněním podpory cca 6 projektů zaměřených na poskytování
prorodinných služeb (okamžitá kapacita cca 8 dětí, celkem 48 osob,
včetně příměstských táborů v době školních prázdnin, pro děti
mladšího školního věku), a zaměstnanců organizací/OSVČ poskytujících
prorodinné služby (celkový počet 12).
Indikátor byl stanoven s ohledem na předpokládané spektrum
realizovaných projektů – 5x projekty zaměřené na pořádání
zimních/jarních/letních/podzimních příměstských/příveských
prázdninových táborů (provoz á 6-7 měsíce v průběhu realizace celého
projektu, lokální zajištění potřeb) a 1 projektu mimoškolního
vzdělávacího zařízení s trvalým provozem (12 měsíců, projekt s místní
působností).

Indikátory - Celkový počet účastníků
• Cílová hodnota: 60
Předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatněním podpory cca 6 projektů zaměřených na poskytování
prorodinných služeb (okamžitá kapacita cca 8 dětí, celkem 48 osob,
včetně příměstských táborů v době školních prázdnin, pro děti
mladšího školního věku), a zaměstnanců organizací/OSVČ poskytujících
prorodinné služby (celkový počet 12).
Indikátor byl stanoven s ohledem na předpokládané spektrum
realizovaných projektů – 5x projekty zaměřené na pořádání
zimních/jarních/letních/podzimních příměstských/příveských
prázdninových táborů (provoz á 6-7 měsíce v průběhu realizace celého
projektu, lokální zajištění potřeb) a 1 projektu mimoškolního
vzdělávacího zařízení s trvalým provozem (12 měsíců, projekt s místní
působností).

Fiche 3 – ZAMĚSTNANOST V MÍSTĚ
Harmonogram výzev:

rok
vyhlášení
výzvy
2017

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

ZAMĚSTNANOST

Programový
rámec

Alokace výzvy
(Kč)

OP Z

3.265.000,--

Fiche 3 - ZAMĚSTNANOST
Popis možných zaměření projektů:
•
•
•
•
•
•
•

Podpora spolupráce lokálních partnerů a trhu práce
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Prostupné zaměstnávání
Podpora vytváření nových pracovních míst
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Zprostředkování zaměstnání
Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance
k jinému zaměstnavateli
• Realizace nových a netradičních nástrojů na podporu
zaměstnanosti na lokální úrovni

Fiche 3 - ZAMĚSTNANOST
Cílové skupiny:
• Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
uchazečů o zaměstnání)
• 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)
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
• Osoby vracející se na trh práce po návratu z
mateřské/rodičovské dovolené
• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené

Fiche 3 - ZAMĚSTNANOST
Typy příjemců:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace
OSVČ

Indikátory - Celkový počet účastníků
• Cílová hodnota – 44 osob
Předpokládáme, že indikátor bude naplněn
prostřednictvím uplatnění podpory účastníkům
motivačních a vzdělávacích aktivit z řad CS
(předpokládaný počet 24), účastníků rekvalifikačních
kurzů (předpokládaný počet 8), prostřednictvím finanční
podpora firmám, které zaměstnají osobu z CS flexibilní
formou práce (minimální předpokládaný počet
podpořených osob 6, optimálně 10 PM), podporou
regionální burzy práce (minimálně 2 podpořené osoby
jako zaměstnanci)

Vyhlášení výzvy MAS z OPZ
• MAS výzvu vyhlašuje prostřednictvím systému MS2014+
a zároveň zveřejňuje minimálně na svých webových
stránkách a na stránkách ESF
• MAS vyhlašuje pouze kolové výzvy = pouze jedno kolo
příjmu žádostí a po jeho proběhnutí je uzavřena a už do
ní není možné předložit žádost o podporu; rozhodnutí o
výběru projektů probíhá nad všemi předloženými
žádostmi v rámci dané výzvy (tj. až po termínu uzavření
příjmu žádostí)
• MAS v rámci své výzvy stanoví metodiku a kritéria
výběru projektů
• Mezi datem vyhlášení výzvy a datem ukončení příjmu
žádostí o podporu bude lhůta minimálně 4 týdny

Pravidla hodnocení a výběru projektů
dle OPZ
• Po ukončení termínu příjmu žádostí hodnotící komise
MAS provádí nejprve kontrolu přijatelnosti a
formálních náležitostí
• Následně provádí věcné hodnocení předložených
žádostí o podporu podle hodnoticích kritérií, které byly
specifikovány ve výzvě MAS
• Výběrová komise provádí výběr projektů na základě
bodového hodnocení
• MAS postoupí vybrané projekty ŘO k závěrečnému
ověření jejich způsobilosti před jejich schválením k
podpoře z OPZ
• Právní akt o poskytnutí podpory na projekt vydává ŘO MPSV

