Programový rámec Operační program
Zaměstnanost (OP ZAM)
pro Strategický plán rozvoje území
OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.
na období 2016 - 2023

Co lze financovat z OP ZAMĚSTNANOST

1.
2.
3.
4.

Sociální služby a sociální začleňování
Zaměstnanost
Sociální podnikání
Prorodinná opatření

1. Sociální služby a sociální začleňování
A. Podpora sociálních služeb dle zákona 108/2006Sb. (poskytované terénní a
ambulantní formou; ne pobytové s výjimkou odlehčovacích)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Odborné sociální poradenství (manž. poradny…)
Terénní programy (pro osoby s rizikovým způsobem života)
Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi
Raná péče (pro ZP děti do 7 let)
Kontaktní centra (pro drogově závislé)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 r., ohrožené)
Sociální rehabilitace (soubor činností k dosažení samostatnosti)
Sociálně terapeutické díly (pro ZP osoby)
Služby následné péče (pro duševně nemocné)
Podpora samostatného bydlení (ZP osobám)
Osobní asistence
Odlehčovací služby (osoby pečující o jiné se ZP)

B. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center (činnosti nad
rámec zákona o sociálních službách, musí mít přímou vazbu na sociální
začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob)
- gestorem je kvalifikovaný soc. pracovník dle zákona o soc. službách
C. Další činnosti mimo zákona o sociálních službách
- musí mít pozitivní dopad na osoby z cílových skupin
Např. řešení problémů v SVL, podpora mladých ze soc. znevýhodněného
prostředí, vzdělávání osob z cílových skupin, péče o osoby blízké apod.

2. Zaměstnanost
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bilanční a pracovní diagnostika
rekvalifikace a další profesní vzdělávání
zprostředkování zaměstnání
podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
podpora vytváření pracovních míst (z cílových skupin)
podpora umístění na uvolněná pracovní místa
podpora flexibilních forem zaměstnání
prostupné zaměstnání
podpora zahájení podnikatelské činnosti
doprovodná opatření (příspěvky, jízdné, ubytování…)
zvyšování uplatnitelnosti sociálně vyloučených
ohrožených) na trhu práce

osob

(nebo

3. Sociální podnikání
A) vznik a rozvoj sociálních podniků – integrační sociální podnik
Sociální podnik musí splňovat současně tyto principy – sociální,
ekonomický, environmentální a místní prospěch
• sociální – zaměstnání min. 30 (50) % ze znevýhodněných
skupin,
• environmentální – zohledňování environmentálních aspektů
• ekonomický – více než polovina zisku na rozvoj soc. podniku,
• místní – přednostně místní zdroje a pro místní obyvatelstvo
B) vznik a rozvoj sociálních podniků – environmentální sociální
podnik
• současně platí splnění výše uvedených podmínek
• hlavním cílem je řešení konkrétního environmentálního
problému

4. Prorodinná opatření
– Podpora zařízení, která doplní současné formy (jako např. školní
družiny, kluby) vč. příměstských táborů – hlavně pro mladší školní
děti
– Podpora dětských skupin
(v kraji jsou zatím 2 – Hradec Králové a Libčany)
– Individuální péče o děti

Tyto 4 oblasti by zároveň měly tvořit opatření
(fiche) naší strategie.

Doporučená struktura opatření
(dle Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3 - Doporučení k tvorbě Strategie CLLD) :
Ø Vazba na cíle (opatření) SCLLD
Ø Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ
Ø Popis cíle opatření
Ø Popis provázanosti navrhovaných opatření a to včetně provázanosti na
ostatní operační programy
Ø Prioritizace navrhovaných opatření:
a) Opatření financovaná z alokované částky
b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Popis možných zaměření projektů
Podporované cílové skupiny
Typy příjemců podpory
Absorpční kapacita MAS
Vliv navrhovaných opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Principy pro určení preferenčních kritérií

Finanční plán pro OP Zaměstnanost
• Celkové náklady na projekty z MAS OZJ v OP Zaměstnanost
celkem 11 660 000 Kč
• Finanční plán nesmí přesáhnout výši celkových nákladů na
projekty z MAS OZJ navýšené o 30 %, tj. max 15 158 000 Kč
• Zpracování plánu dle struktury tabulek „e“ a „“f“ v MPIN 2
• Doporučení rozdělení alokací: 50 % na první dva roky (2016
a 2017 nebo 2017 a 2018) – pro rozdělení podle výzev
• Tabulky finančního plánu za každý rok zvlášť i souhrnně
Seznam indikátorů
• Musí obsahovat: kód, název, měrná jednotka, typ, hodnoty
vč. odůvodnění
• Musí být všechny indikátory, které jsou relevantní, vždy však
min. 1 indikátor výstupu a 1 indikátor výsledku

Výše spolufinancování
• Příspěvek EU – vždy 85 % způsobilých výdajů
• Příspěvek ČR (dle Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce OPZ): 0-15 % - odlišný dle typu příjemce
– Organizační složky státu, školy a školská zařízení, neziskové organizace
(pokud je projekt zaměřen na specifické skupiny obyvatel) – 15 %
– Obce, svazky obcí, neziskové organizace (ostatní projekty) – 10 %
– Ostatní (obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ) – 0%

• Vlastní podíl: 0-15 % dle typu příjemce

Návrh finanční alokace v Operačním programu Zaměstnanost
dle opatření, podporovaných aktivit a let (v tis. Kč)
Opatření OP

Sociální
začleňování
a boj
s chudobou SCLLD

OP Z celkem

*)

Opatření/fiche CLLD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

celkem

Vytváření pracovních
míst

0

1300

0

0

0

1200

0

0

2 500

Rozvoj sociálních
podniků

0

1200

0

1300

0

0

0

0

2 500

Vzdělávání a prorodinná
opatření

0

0

0

0

1000

0

0

2 000

Sociální služby a sociální
začleňování

0

0

1500

0

0

0

0

3 000

0

2800*)

0

2200*)

0

0

10 000

0

1000

1500
5000

V případě navýšení částky o 30 % počítáme v r. 2019 s částkou až 4,5 mil. Kč a v r. 2021 s částkou až 3,5 mil. Kč.

Děkuji Vám za pozornost.
Další informace ke Strategii MAS OZJ naleznete na
www.otevrenezahrady.cz/strategie-2014-2020.
S dotazy, projektovými záměry financovatelnými v rámci OP Zaměstnanost, se
zájmem o tvorbu programového rámce OP Zaměstnanost se obracejte na vedoucího
zaměstnance pro realizaci SCLLD: Mgr. Kamila Kabelková, tel.: 602 420 396,
otevrenezahrady@seznam.cz.

