
Programový rámec OPZ  

Program: Operační program zaměstnanost 

Prioritní osa:  2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita: 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

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

sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

 

Opatření pro financování z Programového rámce OPZ byla vybrána s ohledem na 

potřebnost v regionu, absorpční kapacitu a alokaci finančních prostředků z OPZ na tento 

programový rámec. Veškeré podmínky budou v konkrétních výzvách akceptovat aktuální 

pravidla OPZ.  

 

 

Opatření / fiche č. 5  

Název opatření / 
fiche 

Sociální služby  

1. Specifický cíl SCLLD 3.2. Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby 

1.1. Opatření SCLLD 5. Sociální služby 

A) Popis vazby opatření 
na specifický cíl 2.3.1. OPZ 

2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech.   
Tohoto cíle bude dosaženo podporou aktivit, které zkvalitní, rozšíří 
či zlepší dostupnost sociálních služeb a terénní péče v území MAS 
a umožní různě ohroženým osobám začlenit se do společnosti, 
předcházet vyloučení či je zmírnit nebo obnovit u ohrožených 
osob jejich sociální fungování. 

B) Popis cíle opatření Cílem opatření je umožnit návrat sociálně vyloučených osob a 
osob ohrožených sociálním vyloučením zpět do společnosti, 
pomoci jim překonat jejich nepříznivou sociální situaci, pomoci jim 
při péči o svou osobu, zlepšit či alespoň zachovat soběstačnost 
klientů, umožnit přístup ke službám podporujícím návrat do 
společnosti a na trh práce a udržení se na trhu práce. Cílem je 
rovněž vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků a 
poskytovatelů sociálních služeb.   

C) Popis provázanosti 
navrhovaných opatření a 
to včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Opatření má vazbu na Programový rámec IROP, SC 4.1. Posílení 
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, 
2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 



konkrétně na opatření /fichí SCLLD č. 4 Investice do sociálních 
služeb, které podporuje pořízení investic, které zajistí kvalitní 
zázemí a vybavení pro poskytování sociálních služeb.  Rovněž je 
zde i vazba na ostatní opatření strategického rámce OPZ č. 6 
Zaměstnanost a č. 7 Prorodinná opatření, které mají zvýšit 
zaměstnanost a to především různě znevýhodněných skupin 
obyvatel. 

D) Priorizace 
navrhovaných opatření 

Opatření bude financováno z alokované částky.  

E) Časový harmonogram 
realizace ve vazbě na 
finanční plán 

Opatření bude naplňováno v období 2018 –2022, celková alokace 
na opatření 5 mil. Kč (43% alokace na OPZ).  
1. výzva na toto opatření bude vyhlášena na podzim 2017, alokace 
2,5 mil. Kč. 
2. výzva bude vyhlášena v roce 2019, alokace 2,5 mil. Kč. 

F) Popis možných 
zaměření projektů 

Podporována bude aktivita: 
1. Poskytování sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách: odborné sociální poradenství 
- § 37, terénní programy - § 69, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi - § 65, raná péče - § 54, krizová pomoc - § 60, 
kontaktní centra - § 59, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 
62, sociální rehabilitace - § 70, sociálně terapeutické dílny § 67, 
služby následné péče § 64, podpora samostatného bydlení - § 43, 
osobní asistence - § 39, odlehčovací služby - §44. 
Jedná se o financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním základních druhů sociálních služeb poskytované 
terénní a ambulantní formou, z pobytových forem jen odlehčovací 
služby a krizová pomoc. 
Podpořeno bude i vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální 
služby. 
2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 
poskytované nad rámec základních činností sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tzn. programy 
a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli 
komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin 
v území MAS (programy prevence zaměřené na rizikové jedince či 
skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách, 
podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při 
vstupu do samostatného života, prevence pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, prevence 
osob ohrožených závislostmi, programy pro osoby opouštějící 
zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a ve výkonu trestu, 
motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo 
prevenci sociálního vyloučení, aktivity v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí, podpora pečujících osob a neformální péče, sdílené 
péče, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability 
osob z cílových skupin, podpora prostupného bydlení, aktivity 
podporující boj s diskriminací s přímou podporou cílových skupin, 



aktivity samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu 
sociální práce na svém území.   
Doplňkově bude podporováno vzdělávání pracovníků vykonávající 
přímou práci s klienty. 

G) Podporované cílové 
skupiny 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 
(např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými 
diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti 
trestné činnosti, bezdomovci, osoby pečující o jiné závislé osoby, 
neformální pečovatelé). 

H) Typy příjemců podpory Aktivita 1.: poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 Aktivita 2: poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, obce, dobrovolné 
svazky obcí, neziskové organizace, organizace zřizované obcemi 
působící v sociální oblasti, OSVČ, obchodní korporace. 

I) Absorpční kapacita MAS Na území MAS působí aktivně a mají zde svá zařízení minimálně 4 
poskytovatelé podporovaných sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, které pracují s cílovou 
skupinou sociálně vyloučených osob či ohrožených sociálním 
vyloučením a působí zde terénně i další poskytovatelé se sídlem či 
zařízením mimo MAS.  Animační činností MAS osloví i další 
především neziskové organizace, které pracují s podporovanými 
cílovými skupinami. 

J) Vliv opatření na 
naplňování horizontálních 
témat OPZ 

Opatření je pozitivně zaměřeno na principy rovné příležitosti a 
nediskriminace a rovné příležitosti mužů a žen. Cílovou skupinou 
podpory jsou různé znevýhodněné skupiny obyvatel v územní 
působnosti MAS a podporované projekty mají pomoci zmírnit či 
odstranit jejich znevýhodnění v začlenění do společnosti a 
případně na trh práce a to bez rozdílu pohlaví.  
K principu udržitelný rozvoj je opatření neutrální. 

K) Principy pro určení 
preferenčních  

Principy preferenčních kritérií: 
- dopad na území MAS 
- provázanost s jinými aktivitami 

Tyto principy budou východiskem pro preferenční kritéria 
stanovené ve výzvě MAS. 

  
Indikátory výstupu  
Číslo / název 6 70 01 / Kapacita podpořených služeb (místa) 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 3         
Číslo / název 6 00 00 / Celkový počet účastníků (osoby) 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 76   
  
Indikátory výsledku  
Číslo  /název 6 70 10 / Využívání podpořených služeb (osoby) 



výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 14 
Číslo  /název 6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj účel (osoby) 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 53 
Číslo  /název 6 73 15 / Bývalí účastnící projektů v oblasti sociálních služeb, u 

nichž služba naplnila svůj účel (osoby) 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 53 

 

Opatření / fiche č. 6  

Název opatření / fiche Zaměstnanost  
1. Specifický cíl SCLLD 2.2. Zvýšení pracovních příležitostí včetně osob se sociálním 

znevýhodněním 

1.1. Opatření SCLLD 6. Zaměstnanost  

A) Popis vazby opatření 
na specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech. Tohoto cíle se dosáhne podporou aktivit, které umožní 
zaměstnat znevýhodněné osoby nebo zvýší příležitost jejich 
uplatnění na trhu práce. 

B) Popis cíle opatření Opatření by mělo přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a 
umožnit vstup na pracovní trh znevýhodněným osobám a udržet 
se tam, zvýšit znevýhodněným osobám jejich uplatnitelnosti na 
trhu práce. 

C) Popis provázanosti 
navrhovaných opatření a 
to včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Opatření Zaměstnanosti je provázáno jednak s opatřením č. 7 
Prorodinná opatření, jejichž cílem je rovněž snížit nezaměstnanost 
a umožnit vstup na pracovní trh. Dále je provázáno na 
opatřeni/fiche z PRV strategického cíle SCLLD 2.1. Kvalitní 
prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální ekonomika: 
Opatření/fiche č. 8. Podpora zemědělských podniků, č. 9. Podpora 
potravinářských podniků a zejména pak č. 10. Podpora podnikání 
na venkově. Všechna tato opatření podporují rozvoj podnikání a 
vznik nových pracovních míst. 

D) Priorizace 
navrhovaných opatření 

Opatření bude financováno z alokované částky.  
 

E) Časový harmonogram 
realizace ve vazbě na 
finanční plán 

Pro toto opatření bude vyhlášena 1 výzva v roce 2018: alokace 
3 300 mil. Kč (28 % z celkové alokace OP Z). 

F) Popis možných 
zaměření projektů 

Zaměstnanost: 
- příprava osob z cílových skupin ke vstupu/návratu na trh práce 
(podpora pracovního uplatnění osob se zdrav. Postižením, 
získání/obnova pracovních návyků, řízené poradenství, pracovní a 



kariérové poradenství, rekvalifikace,..) 
- zvyšování zaměstnanosti cílových skupin (zprostředkování 
zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora 
umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení 
podnikatelské činnosti, podpora spolupráce lokálních partnerů na 
trhu práce) 
- podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce (podpora 
flexibilních forem zaměstnání, zprostředkování dočasného 
přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, podpora 
zaměstnanců) 
- podpora prostupného zaměstnávání 
 

G) Podporované cílové 
skupiny 

Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, 
neaktivní osoby.  

H) Typy příjemců podpory Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, 
organizace zřizované krajem, příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, školy a školská 
zařízení. 

I) Absorpční kapacita MAS V území MAS má 20 obcí (42 %) vyšší podíl nezaměstnaných osob 
než vykazuje průměr za příslušné ORP. Vyšší nezaměstnanost je 
zejména v ORP Semily (18 obcí). V území působí také řada 
zaměstnavatelů, největší podniky uvedeny tab. 13 str. 45.  V území 
působí 2 úřady práce se sídlem mimo MAS. 
Svou animační činností (zejména přímá jednání s potenciálními 
žadateli aktivními v území) MAS vzbudí další absorpční 
kapacitu.  

J) Vliv opatření na 
naplňování horizontálních 
témat OPZ 

Opatření je cíleně zaměřené na principy rovné příležitosti a 
nediskriminace a má pozitivní dopad na princip rovné příležitosti 
mužů a žen. Budou podporovány projekty, které zvýší pracovní 
příležitosti znevýhodněných osob v území MAS a to bez rozdílu 
pohlaví a tím odstraní či zmírní jejich diskriminaci. 
K principu udržitelný rozvoj je opatření neutrální. 

K) Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Principy preferenčních kritérií: 
- dopad na území MAS 
- komplexní přístup k cílové skupině 

Tyto principy budou východiskem pro preferenční kritéria 
stanovené ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupu  
Číslo / název 6 00 00 / Celkový počet účastníků (osoby)     

 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 8 
Indikátory výsledku  
Číslo / název 6 26 00 / Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

(osoby)   
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 6 



Číslo / název 6 27 00 / Účastnící zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ (osoby) 

výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 4 
Číslo / název 6 28 00 / Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti 

hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnáni, a to i OSVČ  (osoby) 

výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 7 
Číslo / název 6 29 00 / Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 

včetně OSVČ (osoby) 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 3 
Číslo / název 6 32 00 Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 

své účasti, včetně OSVČ (osoby)  
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 2 

 

Opatření / fiche č. 7  

Název opatření / 
fiche 

Prorodinná opatření  

1. Specifický cíl SCLLD 2.2. Zvýšení pracovních příležitostí včetně osob se sociálním 
znevýhodněním 

1.1. Opatření SCLLD 7. Prorodinná opatření  

A) Popis vazby opatření 
na specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech.  Podporou programů péče o děti se zvýší rodičům 
možnost uplatnit se na trhu práce. 

B) Popis cíle opatření Opatření by mělo přispět ke slaďování pracovního a rodinného 
života, k podpoře rodiny, umožnit rodičům zapojení do pracovního 
procesu.   

C) Popis provázanosti 
navrhovaných opatření a 
to včetně provázanosti na 
ostatní operační 
programy 

Opatření/fiche  č.7 Prorodinná opatření má návaznost na opatření  
č. 6. Zaměstnanost, neboť obě opatření se zaměřují na podporu 
zaměstnanosti.  Dále je provázáno na opatřeni/fiche z PRV 
strategického cíle SCLLD 2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro 
podnikatele a lokální ekonomika. Jsou to  Opatření/fiche č. 8. 
Podpora zemědělských podniků, č. 9. Podpora potravinářských 
podniků a zejména pak č. 10. Podpora podnikání na venkově. 
Všechna tato opatření podporují rozvoj podnikání a vznik nových 
pracovních míst. 

D) Priorizace 
navrhovaných opatření 

Opatření bude financováno z alokované částky.  
 



E) Časový harmonogram 
realizace ve vazbě na 
finanční plán 

Pro toto opatření bude vyhlášena 1 výzva: 2018 alokace 3 426 mil. 
Kč (29 % z celkové alokace OPZ). 

F) Popis možných 
zaměření projektů 

Prorodinná opatření: 
-  zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní 
vyučování (ranní či odpolední pobyt pro děti 1. Stupně ZŠ, 
vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání)  
- doprovody na kroužky a zájmové aktivity (zajištění doprovodů 
dětí na kroužky a zájmové aktivity – předškolní děti a 1. stupeň ZŠ)  
- příměstské tábory (zajištění služeb péče o děti v době školních 
prázdnin v pracovní dny) 
- společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a /nebo 
příměstského tábora (předškolní děti a 1. stupeň ZŠ, nákup služby) 
- dětské skupiny veřejné/podnikové: (vytvoření nových 
/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o 
dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na 
jejich provoz. 
Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.  

G) Podporované cílové 
skupiny 

Osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po 
návratu z mateřské/ rodičovské dovolené. 

H) Typy příjemců podpory Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, 
organizace zřizované krajem, příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ 

I) Absorpční kapacita MAS V území MAS má 20 obcí (42 %) vyšší podíl nezaměstnaných osob 
než vykazuje průměr za příslušné ORP. Vyšší nezaměstnanost je 
zejména v ORP Semily (18 obcí). V územní působnosti MAS je 21 
obcí zřizovatelem ZŠ, zájem o prorodinná opatření je zejména ze 
strany měst (5), v území působí 2 střediska volného času, které 
organizují příměstské tábory. 

J) Vliv opatření na 
naplňování horizontálních 
témat OPZ 

Opatření je cíleně zaměřené na principy rovné příležitosti a 
nediskriminace a má pozitivní dopad na princip rovné příležitosti 
mužů a žen. Budou podporovány projekty, které umožní 
ekonomicky aktivním rodičům (otcům i matkám) zvýšit jejich 
pracovní příležitosti, a to především v zajištění péče o jejich děti 
v pracovní době. Opatření umožní ženám snadnější návrat do 
pracovního procesu po mateřské dovolené. 
K principu udržitelný rozvoj je opatření neutrální. 

K) Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Principy preferenčních kritérií: 
- dopad na území MAS 
- provázanost mezi více aktivitami prorodinných opatření 
- podpora rodičů vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti. 

Tyto principy budou východiskem pro preferenční kritéria 
stanovené ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupu  
Číslo / název 6 00 00 / Celkový počet účastníků (osoby) 
výchozí 31.3.2016  0 



cílový stav k 31.12.2023 85 
Číslo / název 5 00 01/ Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení (osoby) 
výchozí 31.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 30 
Číslo / název 5 01 00/ Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního 

věku (zařízení) 
výchozí 31.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 2   
Indikátory výsledku  
Číslo / název 5 01 10/ Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního 

věku (osoby) 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 10 
Číslo / název 5 01 20/ Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let 

(osoby) 
výchozí 1.3.2016  0 
cílový stav k 31.12.2023 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


