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VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD

Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a

sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Podporované aktivity:

• 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

• Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

• 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

• Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách

(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí

• Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
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ZACÍLENÍ CLLD V OPZ

 Příjemci - subjekty realizující projekty v rámci schválených

strategií CLLD (např. NNO, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné

svazky obcí, MAS, poskytovatelé soc. služeb, školy a školská zařízení, vzdělávací a

poradenské instituce, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky)

 Území, na která bude podpora cílena - území MAS, kterým

je schválena strategie CLLD (v odůvodněných případech možnost

realizovat aktivity i mimo území MAS, avšak vždy musí být dopad na obyvatele

MAS)

 Cílové skupiny - osoby sociálně vyloučené/sociálním

vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání,

neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů

3



OBECNÉ PODMÍNKY K PODPOROVANÝM 

AKTIVITÁM

• Soulad aktivit se schválenou strategií CLLD

• Aktivity mají lokální/místní charakter a dopad na obyvatele žijící v 

území MAS (aktivity vychází ze skutečných potřeb osob žijících v 

území MAS)

• Místo realizace aktivit = území MAS + v odůvodněných případech i 

mimo území MAS, avšak vždy musí být dopad na obyvatele MAS

• Vyloučení duplicit ve financování aktivit z veřejných zdrojů (státní a 

krajské dotace, jiné projekty financované z ESIF) → čestné 

prohlášení žadatele 

• Důraz na individuální přístup k osobám z CS a na logickou 

provázanost aktivit
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AKTIVITY V OBLASTI PODPORY 

ZAMĚSTNANOSTI

Obecné podmínky:

• Aktivity přispívající ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití

ekonomického potenciálu venkova a zlepšení spolupráce místních

aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti

• Návaznost na aktivity vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR

(konzultace projektových záměrů s ÚP ČR - zamezení duplicit a

neefektivního vynakládání veřejných prostředků)

• Podmínkou účasti v projektu není evidence na ÚP ČR jako

uchazeč/zájemce o zaměstnání

• Při zprostředkování zaměstnání se příjemci podpory řídí zákonem č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

• Při realizaci projektů je žádoucí uplatňování nových či inovativních 

přístupů pro zvyšování zaměstnanosti
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AKTIVITY V OBLASTI PODPORY 

ZAMĚSTNANOSTI

Podporované aktivity:

• Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených soc. vyloučením/osob soc.

vyloučených ve společnosti a na trhu práce (poradenské a motivační programy, rozvoj

základních kompetencí, příprava k práci osob se zdravotním postižením, podpora získání či

obnova pracovních návyků apod.)

• Bilanční a pracovní diagnostika, ergo-diagnostika (realizace oprávněnou osobou)

• Rekvalifikace a další profesní vzdělávání (rekvalifikační programy podle zákona o

zaměstnanosti)

• Zprostředkování zaměstnání (podmínkou je povolení ke zprostředkování zaměstnání nebo

nákup služeb od agentury práce)

• Podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná

pracovní místa

• Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (aktivita by měla mít vždy

konkrétní výstupy spojené se zprostředkováním zaměstnání, tvorbou pracovních míst nebo

s vytvořením a realizací systému prostupného zaměstnávání)

• Podpora zahájení podnikatelské činnosti (formou vzdělávání a poradenství)

• Doprovodné aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
(příspěvek na zapracování, jízdní výdaje, stravné, ubytování, příspěvek na péči o dítě a další

závislé osoby, jiné nezbytné náklady CS)
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AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Podporované aktivity:

A) Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem soc. začlenění a prevence soc. 

vyloučení osob soc. vyloučených či soc. vyloučením ohrožených

• Soulad se SPRSS kraje nebo obce + zařazení do krajské sítě 

podporovaných soc. služeb (služby pověřené poskytováním v souladu s 

Rozhodnutím EK 2012/2116)

• Jen terénní a ambulantní forma poskytování X odlehčovací služby i 

pobytová forma

• Služby soc. prevence X služby soc. péče - podpora samostatného bydlení, 

osobní asistence, odlehčovací služby
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AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Podporované aktivity:

B) Podpora komunitní soc. práce a komunitních center jako 

prostředků soc. začleňování nebo prevence soc. vyloučení

• Jen aktivity se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním) s 

přímým dopadem na osoby z CS

• Aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb.

• Aktivity realizované v přirozené komunitě

• Přímá vazba na soc. začleňování/prevenci soc. vyloučení 

• Kvalifikovaný soc. pracovník jako gestor komunitní soc. práce 

• Komunitní centra = doplňkově i další aktivity (kulturní/multikulturní, 

výchovné a vzdělávací, environmentální, zapojování CS do dobrovolnické 

činnosti apod.) 
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AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Podporované aktivity:

C) Další programy a činnosti v rámci soc. začleňování nad rámec/mimo režim 

zákona č. 108/2006 Sb.

• Jen aktivity se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním) s přímým dopadem na 

osoby z CS

• Aktivity nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. X nelze podporovat programy, které mají 

charakter soc. služby, avšak nejsou jako soc. služba registrovány 

• Aktivity realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z CS 

• Jen terénní a ambulantní forma poskytování

• Příklady aktivit: prevence a řešení problémů v soc. vyl. lokalitách; podpora mladým lidem ze soc. 

znevýhodněného prostředí; sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, ohrožené závislostmi, závislé na návykových látkách; probační a resocializační 

programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími zařízení pro VTOS; vzdělávání osob z 

CS; aktivizační, asistenční a motivační programy; aktivity zaměřené na předcházení ekonomické 

nestability; aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů; aktivity podporující 

neformální/sdílenou péči; podpora rozvoje soc., dostupného, podporovaného a prostupného 

bydlení; aktivity místních samospráv (podpora obcí typu I. ve výkonu soc. práce) 
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AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Aktivity A)

• Soulad se schválenou strategií CLLD a se SPRSS kraje/obce 

• Soc. služby zařazené do krajské sítě podporovaných soc. služeb (služby 

pověřené poskytováním v souladu s Rozhodnutím EK 2012/216) 

• Podpora soc. služeb jen v rozsahu základních činností

Aktivity B) a C) budou podporovány mimo režim veřejné podpory

Možnost kombinace aktivit A, B) a C) v rámci jednoho projektu (povinnost 

rozlišit jednotlivé aktivity) 
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AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Aktivity B) a C) musí vždy splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: 

• prevence soc. vyloučení X soc. začlenění osob z CS 

• zvýšení kompetencí k začlenění a uplatnění se ve společnosti  

• zvýšení kompetencí ke zvýšení kvality života v osobních a rodinných 

vztazích

• udržení si a další rozvíjení získaných kompetencí  

• zlepšení přístupu ke kvalitním službám (soc. služby, služby zaměstnanosti, 

bydlení, vzdělání, zdravotní péče, doprava atd.) 

• zlepšení komunikace a spolupráce místních aktérů v oblasti soc. 

začleňování 
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AKTIVITY V OBLASTI SLAĎOVÁNÍ

RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA

Obecné podmínky: 

• CS = zahrnuje především ženy ohrožené na trhu práce, rodiče

s malými dětmi, osoby pečující o jiné závislé osoby, ženy začínající

podnikání/vykonávající samostatnou výdělečnou činnost

• Aktivity umožňují slaďování profesního a rodinného života

• Cílem je zlepšit postavení rodičů s malými dětmi, pečujících osob

a žen začínajících podnikání na trhu práce a zvýšit jejich

zaměstnanost
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AKTIVITY V OBLASTI SLAĎOVÁNÍ

RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA
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Podporované aktivity:

• Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících

institucionálních forem (školní družiny, kluby)

• Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost

• Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin

• Skupinová doprava do/ze školy

• Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity

• Podpora, zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti

(znevýhodněné skupiny žen na trhu práce a vracející se po

mateřské či rodičovské dovolené)



AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ
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Obecné podmínky: 

• Podnikatelský plán jako povinná příloha projektové žádosti  

• Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky

sociálního podnikání: společensky prospěšný cíl + sociální 

prospěch + ekonomický prospěch + environmentální prospěch + 

místní prospěch

• Integrační sociální podnik = povinná konzultace projektového 

záměru s lokálním konzultantem MPSV 

• Environmentální sociální podnik = povinná konzultace projektového 

záměru s ŘO OPZ 

-
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AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ

Podporované aktivity:

 Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání = integrační sociální podnik

 Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání = environmentální sociální 

podnik



AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ

Integrační sociální podnik 

Podporované CS: osoby soc. vyloučené/ohrožené soc. vyloučením, a to:

1) Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané:

• Osoby dlouhodobě nezaměstnané - uchazeči o zaměstnání evidovaní na

ÚP ČR déle než 1 rok

• Osoby s opakovaným problémem s uplatněním se na trhu práce - uchazeči

o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2

letech souborné délky 12 měsíců

2) Osoby se zdravotním postižením

3) Osoby v nebo po výkonu trestu - osoby opouštějící VTOS, a to do 12 měsíců 

po opuštění výkonu trestu

4) Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy,) a to do 12 měsíců od opuštění zařízení

Environmentální sociální podnik - podporované CS budou definovány ve 

výzvě
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AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ

Oprávnění žadatelé:

1) OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

2) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích:

• veřejná obchodní společnost

• komanditní společnost

• společnost s ručením omezeným

• akciová společnost

• evropská společnost 

• evropské hospodářské zájmové sdružení

• družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní 

společnost)
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DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU SCLLD –

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ
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• Analytická část strategie čerpá z relevantních a 

aktuálních statistických údajů

• Strategie vychází z aktuálních strategických a 

koncepčních dokumentů obcí, krajů, ÚP atd.

• Do přípravy strategie jsou zahrnuti všichni relevantní 

partneři, včetně veřejnosti 

• Vzájemná provázanost částí strategie – analytická –

strategická – implementační 

• Podrobná implementační část  - popis řídící a realizační 

struktury MAS

• Analýzy rizik, včetně opatření k jejich eliminaci –

povinná příloha



CLLD V OPZ – ZDROJ INFORMACÍ

Dotazy zasílány přes NS MAS

Kontakt ŘO OPZ: 

projektyclld_opz@mpsv.cz
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