4.1Programový rámec IROP
Tabulka č. 4.2: Přehled opatření IROP
Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření

Specifický cíl: 1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost,
technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství

Název opatření

1.1 Sociální byty

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Opatření: 1.1.1. Obnova bytů a rodinných domů na Broumovsku

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
Cílem opatření je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením vstup do nájemního bydlení.
Na území MAS žije nejméně 10 % obyvatel přímo ohrožených sociálním
vyloučením, kteří mají problémy s řešením bydlení. Proto je nutné řešit
problematiku tzv. sociálního bydlení, zejména pro cílové skupiny: osoby
sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se
zdravotním postižením a osoby v bytové nouzi.
Předmětem opatření bude pořízení bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení.

Popis opatření

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení stanovené pro
IROP.
Pro podrobné zdůvodnění potřeb viz:
Kap. 2.7.1.4 Sociální služby a zdravotnictví
Kap. 2.6 SWOT analýza – slabé stránky
K datu 17. 1. 2019 se opatření 1.1 Sociální byty již nebude realizovat,
a to z důvodu nezájmu žadatelů o dané opatření – do vyhlášené výzvy
se nepřihlásil žádný žadatel. Během intenzivní animace potenciálních
žadatelů byly zjištěny důvody nezájmu žadatelů – jedná se o
nevýhodné podmínky výzvy ŘO zaměřené na sociální bydlení pro
žadatele a nízkou alokaci MAS přidělenou na toto opatření (záměry
žadatelů jsou finančně náročnější).

-

Typy projektů

Příjemci
podpory:
Minimální a
maximální výše:
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního
bydlení včetně pořízení základního vybavení
- rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně
dispozic bytových jednotek (například rozdělení větších bytů
na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů včetně pořízení
základního vybavení a úpravy společných prostor bytového
domu
- nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel
včetně souvisejících pozemků a její rekonstrukce na bytový
dům se sociálními byty
Obce a NNO, církve, církevní organizace
Příjemci podpory mohou být omezeni ve výzvě MAS.
MAS předpokládá stanovení limitů, informace budou uveřejněny ve
výzvě
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Indikátory výsledku

Výsledky

Kód NČI2014+ 5 53 20
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení (osoby/rok)
Výchozí hodnota
0
Cílová hodnota
8,4
Kód NČI2014+ 5 53 10
Nárůst kapacity sociálních bytů (lůžka)
Výchozí hodnota
0
Cílová hodnota
12
Indikátor výstupu
Kód NČI2014+ 5 53 01
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení (bytové jednotky)
Výchozí hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
6

Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření

Název opatření

Specifický cíl: 1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti
dopravy a podpora cyklodopravy
Opatření: 1.2.1 Doprava na Broumovsku – bezpečnost, cyklodoprava,
veřejná doprava

1.2 Doprava

Vazba na
specifický cíl
IROP:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Cílem tohoto opatření je podpora udržitelných forem dopravy a
cyklodopravy, které snižují zátěž životního prostředí a eliminují negativní
vlivy na lidské zdraví. Pro zvýšení bezpečnosti chodců je žádoucí budovat
bezbariérové chodníky a bezpečnostní prvky.
Pěší doprava v rámci jednotlivých obcí, kterou využívají trvalí obyvatelé
regionu, je většinou vedena podél komunikací. Infrastruktura pro
nemotorovou dopravu často není v dobrém stavu. Pro chodce jsou
nebezpečné úseky frekventovaných silnic v obcích, kde nejsou chodníky.
V menších obcích také nejsou přechody pro chodce.

Popis opatření

Mezi prioritní oblasti obcí patří budování cyklostezek a cyklotras, v území
nejsou vyhrazené pruhy pro cyklisty, a to ani v případě, že je po nich
zvýšený provoz cyklistů.
Předmětem opatření bude zvyšování bezpečnosti dopravy
• Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup
zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a
liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru
pozemních komunikací

Typy projektů

Pro podrobné zdůvodnění potřeb viz:
Kap. 2.4.3 Doprava, zejména 2.4.3.6 Bezpečnost pěší a cyklistické dopravy
Zvyšování bezpečnosti dopravy:
bezbariérový přístup zastávek
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- přechody pro chodce a místa pro přecházení a související
bezpečnostní prvky
lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční
dráhu
Cyklodoprava:
- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro
cyklisty a chodce
- rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro
cyklisty
- úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty hlavním
dopravním prostoru silnic a místních komunikací

-

Příjemci
podpory:
Minimální a
maximální výše:
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

realizace souvisejících doprovodných aktivit (např. stojany na
jízdní kola, výsadba doprovodné zeleně, veřejné osvětlení)
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, obcemi, nebo dobrovolnými svazky obcí
Příjemci podpory mohou být omezeni ve výzvě MAS.
MAS předpokládá stanovení limitů, informace budou uveřejněny ve
výzvě
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+ 7 51 20
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
(%)
Výchozí hodnota (k 31. 12. 2011)
30 %
Cílová hodnota (k 31. 12. 2023)
35 %
Kód NČI2014+ 7 63 10
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%)
Indikátory výstupu

Výsledky

Kód NČI2014+ 7 50 01
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
(realizace)
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota
3
Kód NČI2014+ 7 61 00
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)
Kód NČI2014+

7 62 00

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km)
Kód NČI2014+

7 64 01

Počet parkovacích míst pro jízdní kola (parkovací místa)

Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření
Název opatření

Specifický cíl: 2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí
Opatření: 2.1.1 Rozvoj nezemědělského podnikání

1.3 Sociální podniky - investiční

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Popis opatření

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Cílem opatření je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.
Prostřednictvím sociálního podnikání tak lze přispívat k řešení
nezaměstnanosti osob sociálně vyloučených, sociálním vyloučením
ohrožených a osob se zdravotním postižením. Vedle podpory vzniku
nových podnikatelských aktivit je potřeba podpořit rozvoj, rozšiřování
kapacit a inovativní řešení ve stávajících sociálních podnicích.
Broumovsko se vyznačuje vysokou mírou nezaměstnanosti, která je
dlouhodobě vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR a KHK. To je dáno
nedostatkem pracovních příležitostí, zejména pak pro lidi s nízkým
stupněm kvalifikace či bez vzdělání, kterých je na území MAS poměrně
vysoké procento. Sociální podnikání může být vhodným řešením
problémů místních komunit a napomoci sociálnímu začlenění a
pracovnímu uplatnění osob obtížně umístitelných na pracovním trhu.
Pro podrobné zdůvodnění potřeb viz:
Kap. 2.4.8.2 Nezaměstnanost
Kap. 2.4.8.7 Sociální podnikání
Kap. 2.6 SWOT analýza území MAS (Slabé stránky, Příležitosti)
Kap. 2.7.1.1 Obyvatelstvo
Předmětem opatření bude výstavba, rekonstrukce a vybavení
sociálních podniků. Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních
podniků.
Podnik musí plnit principy sociálního podnikání, které jsou závazné a
budou sledovány v průběhu realizace a udržitelnosti projektu.
-

Typy projektů
-

Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy za
účelem vzniku nového sociálního podniku
Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy za
účelem rozšíření personální a produkční kapacity stávajícího
sociálního podniku
Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy za
účelem rozšíření stávajících nebo vzniku nových
podnikatelských aktivit OSVČ

Příjemci
podpory:
Minimální a
maximální výše:
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

Osoby samostatně výdělečné činné; malé a střední podniky; obce;
kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi,
dobrovolnými svazky obcí; DSO; NNO; církve; církevní organizace
Příjemci podpory mohou být omezeni ve výzvě MAS.
MAS předpokládá stanovení limitů, informace budou uveřejněny ve
výzvě
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Indikátor výsledku
Kód NČI2014+ 1 04 11
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním (%)
Výchozí hodnota (k 31. 12. 2012) 28,5 %
Cílová hodnota (k 31. 12. 2023) 22 %
Indikátory výstupu

Výsledky

Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření

Kód NČI2014+ 1 00 00
Počet podniků pobírajících podporu (podniky)
Výchozí hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
1
Kód NČI2014+ 1 01 02
Počet podniků pobírajících granty (podniky)
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota
1
Kód NČI2014+ 1 04 00
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (FTE)
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota
3
Kód NČI2014+ 1 03 00
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
(EUR)
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota
4243
Kód NČI2014+ 1 04 03
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny (FTE)
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota
1

Specifický cíl: 4.3 Obnova kulturního dědictví
Opatření: 4.3.1 Obnova movitých i nemovitých památek

Název opatření

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Popis opatření

1.4 Kulturní dědictví
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví
Cílem opatření je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního
dědictví. Využití kulturního dědictví v ekonomice regionu je limitováno
jeho stavem. Nutným předpokladem je obnova a revitalizace
památkového fondu. Obnovou a zatraktivněním památek bude
dosaženo žádoucího synergického efektu mezi revitalizací kulturního
dědictví a rozvojem regionu.
Na území MAS jsou dvě národní kulturní památky – Broumovský klášter
a Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově. Na indikativním seznamu
národních kulturních památek je na území MAS osm venkovských
kostelů: kostel sv. Václava v Broumově, kostely v Božanově,
Heřmánkovicích, Otovicích, Ruprechticích, Šonově, Vernéřovicích a
Vižňově. Většina výše zmíněných nemovitých památek je ve velmi
špatném stavebně technickém stavu. Jedinou movitou památkou na
indikativním seznamu NKP je kopie Turínského plátna, která je
umístěna v broumovském klášteře.
Pro podrobné zdůvodnění potřeb viz:
Kap. 2.7.4.2 Kulturní atraktivity
Kap. 2.6 SWOT analýza území MAS (Silné stránky, Slabé stránky,
Příležitosti)
Předmětem opatření bude zejména obnova památek (stavba,
rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a
nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí,
restaurátorské a konzervační práce), zvýšení ochrany památek a jejich
zabezpečení a digitalizace památek a mobiliáře.

Typy projektů
Příjemci
podpory:

Součástí opatření není úprava přínáležejícího pozemku či realizace
infrastrukturního opatření.
- revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky
- revitalizace a zatraktivnění památky zapsané na Indikativním
seznamu národních kulturních památek
Vlastníci památek, nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu
v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

Minimální a
maximální výše:
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

Příjemci podpory mohou být omezeni ve výzvě MAS.
MAS předpokládá stanovení limitů, informace budou uveřejněny ve
výzvě
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS
Indikátor výsledku
Kód NČI2014+ 9 10 10
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí
zpřístupněných za vstupné
(návštěvy/rok)
Výchozí hodnota (k 31.12.2013) 26 553 793
Cílová hodnota (k 31.12.2023) 27 500 000
Indikátory výstupu

Výsledky

Kód NČI2014+ 9 05 01
Počet revitalizovaných památkových objektů
(objekty)
Výchozí hodnota 0
Rok 2018
1
Cílová hodnota
2
Kód NČI2014+ 9 10 05
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a
přírodních památek a atrakcí (návštěvy/rok)
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota
900

4.2 Programový rámec OPZ
Tabulka č. 4.3: Programový rámec OPZ
Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření

Specifický cíl: 1.3 Zvyšování kvality života v regionu
Opatření: 1.3.2 Rozvoj sociálních a návazných služeb na Broumovsku

Opatření SCLLD

2.1 Sociální a návazné služby

Popis vazby
opatření na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

Vzhledem k problémům regionu (sociální složení obyvatel, věková
struktura, úroveň vzdělání, více viz kap. 2.4.1.5 Sociální struktura
obyvatelstva) je síť sociálních služeb řídká a její kapacity nedostačující.
Situace je komplikovaná také příhraniční polohou regionu a jeho
odloučeností od větších českých center. To je spojeno s omezenou možností
dojíždění pracovníků neziskových organizací, které by svou činností
uspokojovaly vysokou poptávku po sociálních službách. Zároveň pro místní
občany je velmi problematická dojezdová vzdálenost za sociální službou do
vzdálenějších obcí. V území MAS zcela chybí tento typ sociálních služeb:
odborné sociální poradenství, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby
následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence,
odlehčovací služby, azylové bydlení. Po odborném zhodnocení situace
v území MAS se jako nejpotřebnější jeví sociální rehabilitace s důrazem na
podporu samostatného bydlení.

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

Cílem opatření je zlepšení sociálních služeb na území MAS. V rámci tohoto
opatření budou podporovány sociální a návazné služby a komunitní
sociální práce dle zákona 108/2006 Sb. a další činnosti, které přispějí
k sociálnímu začleňování osob nad rámec/mimo režim tohoto zákona.
Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a
ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací
služby podle § 44 zákona 108/2006 Sb.
Toto opatření má vazbu na:
1. ostatní opatření CLLD, programový rámec OPZ
Zajištění podpory vybraných sociálních služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou v území je provázáno s ostatními opatřeními CLLD,
programový rámec OPZ. Zajištění těchto služeb a podpora pracovních míst
a zaměstnanosti v regionu, a to zejména pro osoby sociálně vyloučené a
sociálním vyloučením ohrožené (řeší opatření programového rámce 2.3
Sociální podnikání a 2.4 Zaměstnanost), je důležitým předpokladem
sociálního začleňování.
Cílovou skupinou opatření 2.1 Sociální služby jsou osoby sociálně
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, tato cílová skupina je

podporována také v opatření 2.3 Sociální podnikání, kde je klíčovou
aktivitou vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, a 2.4
Zaměstnanost, kde je cílem zvýšení počtu pracovních míst a snížení
nezaměstnanosti.
2. opatření CLLD, programový rámec IROP – prioritní osa 4 Komunitně
vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu, opatření SCLLD 1.1 Sociální byty.
Smyslem podpory opatření OPZ 2.1 Sociální služby a opatření IROP 1.1
Sociální byty je vytvoření a zajištění standardních a nezbytných podmínek
pro aktivní začleňování osob a sociálních skupin do společnosti. Klíčovou
aktivitou opatření IROP 1.1 Sociální byty je pořízení bytů, bytových domů,
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení. Cílem
tohoto opatření je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením
vstup do nájemního bydlení. Přístup ke kvalitnímu bydlení pro
znevýhodněné osoby a dostupnost sociálních služeb je spolu s inkluzivním
trhem práce základem aktivního začleňování vyloučených osob.
Priorizace
navrhovaných
opatření

Časový
harmonogram
realizace opatření
ve vazbě na
finanční plán

Opatření bude financováno z alokované částky.
V případě navýšení alokace bude opatření podpořeno podle zájmu
navýšením cca o 1500 tis. Kč
V rámci tohoto opatření budou vyhlášeny dvě výzvy:
Výzva č. 1 - červen 2018 – alokace 2 932,5 tis. Kč 4 000 000 Kč
Výzva č. 2 – prosinec 2020 – alokace 2 932,5 tis. Kč únor 2019 – alokace
2 865 000 Kč
MAS předpokládá podporu dvou a půl letých projektů. Důvodem rozdělení
alokace mezi dvě výzvy je záměr MAS podporovat projekty v rámci tohoto
opatření po dobu pěti let.
V návaznosti na plán výzev MAS předpokládá rovnoměrné čerpání
prostředků v letech 2019 až 2023.
Ke dni 17. 1. 2019 byla alokace opatření 2.1 Sociální a návazné služby
snížena na 2 865 000 Kč, a to z důvodu nezájmu žadatelů o dané opatření –
z vyhlášené výzvy MAS není žádný projekt v realizaci. Část alokace byla
přesunuta do opatření 2.2 Prorodinná opatření, kde existuje větší zájem
žadatelů o realizaci projektů.
Více viz kap. 4.2.2 Plán výzev.
Podporovány budou tři oblasti aktivit:

Popis možných
zaměření projektů

1) Sociální služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb. se zaměřením na
sociální začlenění a prevenci soc. vyloučení – konkrétně odborné sociální
poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a

mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné
péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby
2) Komunitní sociální práce – konkrétně aktivity, které směřují
k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc
komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování
v jejich přirozeném prostředí

Podporované
cílové skupiny

Typy příjemců
podpory

3) Další programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona 108/2006 Sb. –
zejména programy a aktivity podporující: neformální péči, prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, mladé lidi ze sociálně
znevýhodněného prostředí, sekundární a terciální prevenci pro osoby
s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky a osoby
ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, probační a
resocializační programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějící
zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, vzdělávání osob z cílových skupin
(viz níže), aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající
k sociálnímu začlenění, předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílových
skupin, mimosoudní způsob řešení konfliktů, rozvoj
sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení, optimalizaci
zajištění činností a výkonu sociální práce
Osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby
žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, oso
by ohrožené specifickými zdravotními riziky
Imigranti a azylanti
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Oběti trestné činnosti
Osoby pečující o malé děti nebo jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé
Podporované cílové skupiny mohou být rozšířeny dle výzvy ŘO.
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000, o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí

Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými
žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Absorpční kapacita je v území MAS vysoká, tomu odpovídá i výše alokace..
V území kromě měst a obcí působí také několik neziskových organizací
zabývajících se poskytováním sociálních a návazných služeb, komunitní
sociální prací a několik dalších zařízení sociální péče – tyto organizace mají
Absorpční kapacita
buď sídlo na území MAS, nebo do území dojíždí dle potřeby klientů (viz
MAS
kapitola 2.4.7.6 Sociální a návazné služby). U těchto organizací
předpokládáme větší část čerpání finanční alokace. Dále bude opatření
naplňováno několika obcemi poskytujícími sociální služby. Projekty
naplňující cíle tohoto opatření jsou uvedeny v zásobníku projektů.
Rovnost mužů a žen – neutrální: V rámci OPZ je žádoucí, aby princip
rovnosti žen a mužů byl respektován a podporován. Nesmí být podpořen
žádný projekt, u kterého by byl identifikován negativní dopad na rovné
příležitosti žen a mužů, přičemž by bylo krajně neetické, kdyby tento
princip nebyl v oblasti sociálních služeb identifikován. Opatření má na toto
horizontální téma neutrální vliv.
Vliv opatření na
naplňování
horizontálních
témat OPZ

Principy pro určení
preferenčních
kritérií

Nediskriminace – pozitivní: základním principem tohoto opatření je
prospěch znevýhodněných komunit. Zákaz diskriminace v souladu s
českým i evropským právem a podpora rovných příležitostí budou
respektovány a podporovány ve všech opatřeních financovaných z OPZ.
Opatření je zaměřeno na zlepšení přístupu ke kvalitním a udržitelným
sociálním službám a dalším navazujícím službám podporujícím sociální
začleňování. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní vliv.
Udržitelný rozvoj - neutrální. Opatření nemá přímý dopad na ochranu
životního prostředí a změnu klimatu, neboť je primárně zaměřeno na
podporu nehmotných investic. Nesmí být podpořeny projekty s
identifikovaným negativním dopadem na udržitelný rozvoj.
Preferovány budou projekty, které:
1. vytvoří pracovní místo
2. mají dopad více jak na dvě obce
3. řeší aktivitu, která není v dané obci (regionu) dostupná
Indikátor výsledku
Kód NČI2014+

Výsledky

6 70 10

Využívání podpořených služeb (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2030
Kód NČI2014+

6 73 15

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba
naplnila svůj účel (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0

Cílová hodnota k 31. 12. 2023 1943
Kód NČI2014+

6 73 10

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce
naplnila svůj účel (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 1943
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2954
Kód NČI2014+

6 70 01

Kapacita podpořených služeb (místa)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 12
Kód NČI2014+

6 20 00

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo
nevládní organizace (projekty)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 12
Kód NČI2014+

6 74 01

Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení (služby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 01

Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření

Specifický cíl: 1.3 Zvyšování kvality života v regionu
Opatření: 1.3.3 Podpora mladých rodin

Opatření SCLLD

2.2 Prorodinná opatření

Popis vazby
opatření na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

Prorodinná opatření jsou navázána na několik problémů popsaných ve
strategii. Na Broumovsku dochází k výrazným změnám ve věkové struktuře
obyvatel, neboť se zvyšuje zastoupení starších věkových kategorií a snižuje
se procento dětí v populaci. Převládající trend stárnutí obyvatelstva je
jedním z nejvýznamnějších procesů, které mohou do budoucna negativně
ovlivnit celkový vývoj regionu s významnými dopady na mnoho oblastí
kvality života (sociální věci, zdravotnictví, ekonomický vývoj apod.) V roce
2001 žilo na 100 dětí v regionu 68 osob starších 65 let, v roce 2013 to bylo
téměř 118 osob starších 65 let na 100 dětí. Více viz kapitola 2.4.1.3 Věková
struktura obyvatelstva.
Na území MAS je významným problémem vysoká nezaměstnanost, míra
nezaměstnanosti v MAS je dlouhodobě výrazně vyšší než míra
nezaměstnanosti v České republice. Míra nezaměstnanosti žen je, také
kvůli chybějící kapacitě institucionálních forem zařízení pro děti,
dlouhodobě vyšší než mužů. Více viz kapitola 2.4.8.2 Nezaměstnanost.

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

Cílem opatření je zlepšení nabídky služeb zařízení pro rodiny s dětmi na
území MAS. V rámci tohoto opatření budou podporována zařízení, která
doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu
školní družiny, kluby), příměstské tábory v době školních prázdnin, dětské
skupiny pro podniky i veřejnost a individuální péče o děti.
Toto opatření má vazbu na
1. programový rámec OPZ opatření 2.4 Zaměstnanost a 2.3 Sociální
podnikání
Opatření 2.2 Prorodinná opatření má návaznost na opatření
programového rámce 2.4 Zaměstnanost, neboť se obě tyto opatření mj.
zaměřují na podporu zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného
života. Cílem opatření 2.4 Zaměstnanost je snižování nezaměstnanosti
v území MAS, kde je míra nezaměstnanosti žen, také kvůli chybějící
kapacitě institucionálních forem zařízení pro děti, dlouhodobě vyšší než
mužů. Aktivity v opatření 2.2 Prorodinná opatření přispívají podporou
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení, příměstských táborů v době školních prázdnin, dětských skupin
pro podniky i veřejnost a a podporou individuální péče o děti k možnostem
přístupu na trh práce pro osoby pečující o děti ve společné domácnosti.
Tím přispívají k naplňování cíle opatření 2.4 Zaměstnanost.
Opatření 2.2 Prorodinná opatření má návaznost také na opatření 2.3
Sociální podnikání. Klíčovou aktivitou opatření 2.3 je vytvoření a zachování
pracovních míst. Využívání aktivit opatření 2.2 může napomoci

zaměstnancům sociálních podniků dlouhodobému udržení se na trhu
práce.

Priorizace
navrhovaných
opatření

Časový
harmonogram
realizace opatření
ve vazbě na
finanční plán

2) programový rámec PRV opatření 3.1 Investice do nezemědělské činnosti
a 3.2 Rozvoj zemědělství na Broumovsku
Tato opatření přispívají podporou hmotných a nehmotných investic k
rozvoji podnikatelských aktivit a jejich zázemí pro oblasti zemědělského i
nezemědělského podnikání. Prostřednitvím aktivit opatření 2.2 Prorodinná
opatření je podpořena možnost přístupu osob pečující o malé děti, osob
navracejících se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené a osob
pečující o jiné závislé osoby na trh práce, který je v území podporován a
rozvíjen prostřednictvím výše zmíněných opatření PRV 3.1 a 3.2.
Opatření bude financováno z alokované částky.
V případě navýšení alokace bude opatření podpořeno podle zájmu
navýšením cca o 500 tis. Kč
V rámci tohoto opatření budou vyhlášeny dvě výzvy:
Výzva č. 1 – listopad 2016 – alokace 1 380 tis. Kč leden 2017 – alokace
2 760 000 Kč
Výzva č. 2 – listopad 2019 – alokace 1 380 tis. Kč září 2019 – alokace
3 000 000 Kč
MAS předpokládá podporu tříletých projektů. Důvodem rozdělení alokace
mezi dvě výzvy je záměr MAS podporovat projekty v rámci tohoto opatření
po dobu šesti let.
V návaznosti na plán výzev MAS předpokládá čerpání prostředků od
poloviny roku 2017 do poloviny roku 2023.
Ke dni 17. 1. 2019 byla navýšena alokace opatření na 5 760 000 Kč
z důvodu velkého zájmu žadatelů o toto opatření a z důvodu nečerpání
finanční alokace v opatření 2.1 Sociální a návazné služby.
Více viz kap. 4.2.2 Plán výzev.
Podporovány budou dvě oblasti aktivit:

Popis možných
zaměření projektů

Podporované
cílové skupiny

1) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností
podpory příměstských táborů v době školních prázdnin
2) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
- vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
- podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona
Osoby pečující o malé děti
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
Osoby pečující o jiné závislé osoby

Typy příjemců
podpory

Podporované cílové skupiny mohou být rozšířeny dle výzvy ŘO.
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000, o obcích
Dobrovolné svazky obcí
Školy a školská zařízení
OSVČ
Obchodní korporace

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
Na území MAS je 14 obcí, z nichž 2 (Křinice, Otovice) nemají žádné školní
ani předškolní zařízení. 7 obcí zřizuje kromě MŠ také ZŠ, ať již jako sloučené
zařízení nebo samostatné. Tři z těchto ZŠ poskytují vzdělání pouze pro 1.
Absorpční kapacita stupeň, ostatní jsou školy úplné. Na území MAS je 18 školních družin a
MAS
klubů a 1 středisko volného času. MAS eviduje zájem zejména měst a obcí
jako zřizovatelů MŠ a ZŠ a střediska volného času o možnost pořádat
příměstské tábory, zvyšovat kapacitu stávajících zařízení péče o děti i
vytvářet neformální zařízení péče o děti (dětské skupiny, kluby apod.).
Rovnost mužů a žen – pozitivní: toto opatření je mimo jiné zaměřené
zejména na ženy ohrožené na trhu práce. V rámci OPZ je žádoucí, aby
princip rovnosti žen a mužů byl respektován a podporován. Nesmí být
podpořen žádný projekt, u kterého by byl identifikován negativní dopad na
rovné příležitosti žen a mužů, přičemž toto opatření je primárně zaměřeno
na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce, protože v rámci
tohoto opatření budou podporována zařízení, která doplní chybějící
kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení, příměstské tábory v
době školních prázdnin, dětské skupiny pro podniky i veřejnost a
Vliv opatření na
individuální péče o děti. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní
naplňování
vliv.
horizontálních
témat OPZ
Nediskriminace – neutrální: toto opatření není primárně zaměřeno na
diskriminované skupiny. Zákaz diskriminace v souladu s českým i
evropským právem a podpora rovných příležitostí budou respektovány a
podporovány ve všech opatřeních financovaných z OPZ.
Udržitelný rozvoj – neutrální: Opatření je primárně zaměřeno na podporu
nehmotných investic, a proto nemá přímý dopad na ochranu životního
prostředí a změny klimatu. Opatření má na toto horizontální téma
neutrální vliv.
Principy pro určení
preferenčních
kritérií

Preferovány budou projekty, které:
2. vytvoří pracovní místo
3. mají dopad více jak na dvě obce
4. řeší aktivitu, která není v dané obci (regionu) dostupná
Indikátor výsledku

Výsledky

Kód NČI2014+

5 01 10

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku (osoby)

Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 810
Kód NČI2014+

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 75
Kód NČI2014+

6 27 00

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 98
Kód NČI2014+

6 28 00

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 (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 4634
Kód NČI2014+

6 29 00

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(osoby)
Výchozí hodnota k 1. 1. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 7
Kód NČI2014+

6 32 00

Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 5
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 230168
Kód NČI2014+

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
(osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 11502
Kód NČI2014+

5 01 00

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku (zařízení)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0

Cílová hodnota k 31. 12. 2023

Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření
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Specifický cíl: 2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí
Opatření: 2.1.1 Rozvoj nezemědělského podnikání

Opatření SCLLD

2.3 Sociální podnikání

Popis vazby
opatření na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

V regionu je dlouhodobě vyšší nezaměstnanost v porovnání s mírou
nezaměstnanosti v kraji a ČR. Největším problémem na Broumovsku je
zaměstnávání znevýhodněných osob. (Více viz kap. 2.4.8.2
Nezaměstnanost) Uplatnění těchto osob je možné např. v chráněných
dílnách (Náchod, Centrum služeb Broumov), v regionu funguje jeden
sociální podnik. Nabídka je však nedostatečná.

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

Cílem opatření je rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání. V rámci tohoto opatření budou podporovány takové projekty,
které umožní vznik a rozvoj sociálních podniků.
Toto opatření má vazbu na:
1. ostatní opatření CLLD, programový rámec OPZ
Podpora sociálního podnikání v území je provázána s ostatními opatřeními
CLLD, programový rámec OPZ.
Provázání s opatřením 2.1 Sociální služby: Budou-li v území tyto služby
zajištěny, bude následně možné zajistit podporu pracovních míst a
zaměstnanosti v regionu, a to zejména pro osoby sociálně vyloučené či
sociálním vyloučením ohrožené. Cílovou skupinou opatření 2.3 Sociální
podnikání jsou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené,
tato cílová skupina je podporována také v opatření 2.1 Sociální služby, kde
je jednou z klíčových aktivit podpora sociálních služeb se zaměřením na
sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení.
Provázání s opatřením 2.2 Prorodinná opatření: Klíčovou aktivitou opatření
2.3 je vytvoření a zachování pracovních míst. Využívání aktivit opatření 2.2
může napomoci zaměstnancům sociálních podniků dlouhodobému udržení
se na trhu práce.
Provázání s opatřením 2.4 Zaměstnanost: Cílem opatření 2.4 Zaměstnanost
je zvýšení počtu pracovních míst a snížení nezaměstnanosti, mezi klíčové
aktivity tohoto opatření patří například příprava osob z cílových skupin ke
vstupu či návratu na trh práce a podpora udržitelnosti cílových skupin na
trhu práce. Jednou z klíčových aktivit opatření 2.3 Sociální podnikání je
vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny a jejich
vzdělávání. Je zřejmé, že tyto aktivity se vzájemně doplňují a tato opatření
působí v zájemné synergii.

Priorizace
navrhovaných
opatření
Časový
harmonogram
realizace opatření
ve vazbě na
finanční plán

2. opatření CLLD, programový rámec IROP – prioritní osa 4 Komunitně
vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu, opatření SCLLD 1.3 Sociální podniky
– investiční
Opatření OPZ 2.3 Sociální podnikání je zaměřeno na neinvestiční projekty,
kdežto opatření v rámci IROP je zaměřeno na investiční projekty. Aktivity
v oblasti sociálního podnikání jsou v rámci CLLD přímo podporovány
opatřeními těchto dvou operačních programů, IROP se zaměřuje na
projekty pořízení nebo rekonstrukce objektů k sociálnímu podnikání –
klíčovou aktivitou je například nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební
úpravy za účelem vzniku nebo rozšíření sociálního podniku. OPZ
komplementárně doplňuje podporu sociálního podnikání aktivitami
vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání
zaměstnanců sociálních podniků, marketing sociálního podniku a
provozování sociálního podniku. Obě opatření tak přispívají k podpoře
sociálního podnikání na území MAS.
3. opatření CLLD, programový rámec PRV 3.1 Investice do nezemědělské
činnosti a 3.2 Rozvoj zemědělství na Broumovsku
Tato opatření přispívají podporou hmotných a nehmotných investic k
rozvoji podnikatelských aktivit a jejich zázemí pro oblasti zemědělského i
nezemědělského podnikání. Sociální podniky využívající podporu z opatření
2.3 Sociální podnikání a 1.3 Sociální podniky – investiční mají možnost
žádat o podporu z výše zmíněných opatření PRV, kde lze podpořit obnovu,
výstavbu a pořízení vybavení zemědělských i nezemědělských provozoven.
Opatření bude financováno z alokované částky.
V případě navýšení alokace bude opatření podpořeno podle zájmu
navýšením cca o 1 000 tis. Kč
V rámci tohoto opatření bude vyhlášena jedna výzva:
Výzva č. 1 – prosinec 2017 únor 2019 – alokace 3 450 tis. Kč
MAS předpokládá podporu dvouletého projektu.
V návaznosti na plán výzev MAS předpokládá čerpání prostředků od
poloviny roku 2018 do poloviny roku 2020.
Více viz kap. 4.2.2 Plán výzev.
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podniky a
environmentální sociální podniky

Popis možných
zaměření projektů

Sociální podniky musí splňovat současně tyto principy a charakteristiky
sociálního podnikání: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický
prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch
Doporučené klíčové aktivity:
- vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny (viz níže)

- vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních
zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů
projektu
- marketing sociálního podniku
- provozování sociálního podnikání

Podporované
cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Podporované cílové skupiny mohou být rozšířeny dle výzvy ŘO.

Typy příjemců
podpory

OSVČ
Obchodní korporace
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
Typy příjemců mohou být rozšířeny dle výzvy ŘO.

Na území MAS se nachází jeden sociální podnik. V zásobníku projektů
Absorpční kapacita
eviduje MAS projektový záměr na vytvoření jednoho nového sociálního
MAS
podniku.
Rovnost mužů a žen – neutrální: toto opatření neupřednostňuje muže ani
ženy, při realizaci tohoto opatření bude kladen důraz na respektování
rovných příležitostí mezi muži a ženami. V rámci OPZ je žádoucí, aby
princip rovnosti žen a mužů byl respektován a podporován. Nesmí být
podpořen žádný projekt, u kterého by byl identifikován negativní dopad na
rovné příležitosti žen a mužů. Opatření má na toto téma neutrální vliv.

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních
témat OPZ

Nediskriminace – pozitivní: základním principem tohoto opatření je
prospěch znevýhodněných komunit. Zákaz diskriminace v souladu s
českým i evropským právem a podpora rovných příležitostí budou
respektovány a podporovány ve všech opatřeních financovaných z OPZ.
Opatření se zaměřuje na podporu podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání, které podporuje zvýšení uplatnitelnosti osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu
práce. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní vliv.
Udržitelný rozvoj – neutrální: Opatření je primárně zaměřeno na podporu
nehmotných investic, a proto nemá přímý dopad na ochranu životního
prostředí a změny klimatu. Opatření má na toto horizontální téma
neutrální vliv.

Principy pro určení
preferenčních
kritérií

Preferovány budou projekty, které:
1. vytvoří pracovní místo
2. mají dopad více jak na dvě obce

3. řeší aktivitu, která není v dané obci (regionu) dostupná
Indikátor výsledku
Kód NČI2014+

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2
Kód NČI2014+

6 27 00

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2
Kód NČI2014+

6 28 00

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 (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2
Kód NČI2014+
Výsledky

6 29 00

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(osoby)
Výchozí hodnota k 1. 1. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2
Kód NČI2014+

6 32 00

Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2
Kód NČI2014+

1 02 12

Počet podpořených již existujících sociálních podniků (organizace)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 1

Provázanost na
specifický cíl
strategie a
opatření

Specifický cíl: 2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a
uplatnitelnosti na trhu práce

Opatření SCLLD

2.4 Zaměstnanost

Popis vazby
opatření na
specifický cíl 2.3.1
OPZ

Opatření: 2.4.1 Snižování nezaměstnanosti na Broumovsku

Celkově je míra nezaměstnanosti v MAS výrazně vyšší než v České republice.
Uchazeči ve věku 50 let a více tvoří 23 % z celkového počtu uchazečů.
Významným problémem na Broumovsku je zaměstnávání osob se základním
vzděláním. Celkový počet nezaměstnaných se základním vzděláním je k 30.
3. 2015 419 z celkového počtu 1400 nezaměstnaných. Dalším problémem je
zaměstnávání osob s kvalifikovaným zdravotním postižením (fyzickým,
duševním i smyslovým). Pro odlehlost území je pro obyvatele obtížné za
prací dojíždět.
Více viz kap. 2.4.8.2 Nezaměstnanost

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

Cílem opatření je zvýšení počtu pracovních míst a snížení nezaměstnanosti
v území.
Toto opatření má vazbu na:
1. ostatní opatření CLLD, programový rámec OPZ
Opatření 2.4 Zaměstnanost má úzkou vazbu zejména na opatření
programového rámce 2.3 Sociální podnikání, neboť obě tyto opatření jsou
v principu zaměřeny na podporu zaměstnanosti osob sociálně vyloučených
či sociálním vyloučením ohroženým. Cílem opatření 2.4 Zaměstnanost je
zvýšení počtu pracovních míst a snížení nezaměstnanosti, mezi klíčové
aktivity tohoto opatření patří například příprava osob z cílových skupin ke
vstupu či návratu na trh práce a podpora udržitelnosti cílových skupin na
trhu práce. Jednou z klíčových aktivit opatření 2.3 Sociální podnikání je
vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny a jejich
vzdělávání. Je zřejmé, že tyto aktivity se vzájemně doplňují a tato opatření
působí v zájemné synergii.
Důležitá je vazba i na opatření programového rámce 2.2 Prorodinná
opatření, neboť v tomto opatření jsou mj. podporovány cílové skupiny
osob pečujících o dítě a opatření je zaměřené na sladění pracovního a
rodinného života. Aktivity v opatření 2.2 Prorodinná opatření přispívají
podporou zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení, příměstských táborů v době školních
prázdnin, dětských skupiny pro podniky i veřejnost a a podporou
individuální péče o děti k možnostem přístupu na trh práce pro osoby
pečující o malé děti, osoby navracející se na trh práce po mateřské a
rodičovské dovolené a osoby pečující o jiné závislé osoby na trh práce. Tím
přispívají k naplňování cíle opatření 2.4 Zaměstnanost.
2. programový rámec IROP – prioritní osa 4 Komunitně vedený místní
rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu, opatření SCLLD 1.3 Sociální podniky –
investiční
Toto opatření podporuje zaměstnanost osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených a je zaměřeno na investiční podporu
sociálním podnikům. IROP se zaměřuje na projekty pořízení nebo
rekonstrukce objektů k sociálnímu podnikání – klíčovou aktivitou je
například nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy za účelem
vzniku nebo rozšíření sociálního podniku. Prostřednictvím aktivit opatření
2.4 Zaměstnanost je podpořena možnost přístupu cílových skupin tohoto
opatření na trh práce, který je v území podporován a rozvíjen
prostřednictvím tohoto opatření IROP.
3. programový rámec PRV, opatření 3.1 Investice do nezemědělské
činnosti a 3.2 Investice do zemědělských podniků
Tato opatření přispívají podporou hmotných a nehmotných investic k
rozvoji podnikatelských aktivit a jejich zázemí pro oblasti zemědělského i
nezemědělského podnikání. Prostřednictvím aktivit opatření 2.4
Zaměstnanost je podpořena možnost přístupu cílových skupin tohoto
opatření na trh práce, který je v území podporován a rozvíjen
prostřednictvím výše zmíněných opatření PRV 3.1 a 3.2.
Priorizace
navrhovaných
opatření

Časový
harmonogram
realizace opatření
ve vazbě na
finanční plán

Popis možných
zaměření projektů

Opatření bude financováno z alokované částky.
V případě navýšení alokace bude opatření podpořeno podle zájmu
navýšením cca o 1 500 tis. Kč
V rámci tohoto opatření budou vyhlášeny dvě výzvy bude vyhlášena jedna
výzva:
Výzva č. 1 – květen 2017 – alokace 1 437,5 tis. Kč červen 2017 – alokace
2 875 000 Kč
Výzva č. 2 – květen 2020 – alokace 1 437,5 tis. Kč
MAS předpokládá podporu tříletých projektů. Důvodem rozdělení alokace
mezi dvě výzvy je záměr MAS podporovat projekty v rámci tohoto opatření
po dobu šesti let.
V návaznosti na plán výzev MAS předpokládá čerpání prostředků od roku
2018 do roku 2023.
Více viz kap. 4.2.2 Plán výzev.
Podporovány budou následující okruhy činností:
Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika
Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
Zprostředkování zaměstnání
Kariérové poradenství
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Podpora vytváření nových pracovních míst

Podporované
cílové skupiny

Typy příjemců
podpory

Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Prostupné zaměstnávání
Podpora zahájení podnikatelské činnosti
Doprovodná opatření
Realizace nových či inovativních nástrojů na podporu zaměstnanosti
- 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)
- Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
- Osoby opouštějící institucionální zařízení
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
- Osoby se zdravotním postižením
- Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže
uvedených charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle
než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou
úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či
o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného
sociokulturního prostředí)
- Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby před propuštěním
z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé
- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské
dovolené (tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou
činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich
očekává návrat na trh práce)
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000, o obcích
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
OSVČ
Obchodní korporace

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
V zásobníku projektů eviduje MAS projektový záměr neziskové organizace
na podporu zaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných a
ohrožených sociálním vyloučením, jehož celkové náklady převyšují
Absorpční kapacita
alokovanou částku na toto opatření. MAS registruje zájem také dalších
MAS
organizací činných v této oblasti. Svou animační činností (zejména přímá
jednání s potenciálními žadateli aktivními v území) MAS vzbudí další
absorpční kapacitu.

Rovnost mužů a žen – neutrální: toto opatření neupřednostňuje muže ani
ženy, při realizaci tohoto opatření bude kladen důraz na respektování
rovných příležitostí mezi muži a ženami. V rámci OPZ je žádoucí, aby
princip rovnosti žen a mužů byl respektován a podporován. Nesmí být
podpořen žádný projekt, u kterého by byl identifikován negativní dopad na
rovné příležitosti žen a mužů, a proto i v rámci profesního vzdělávání či
spolupráce uvnitř regionu bude tento princip respektován. Opatření má na
toto horizontální téma neutrální vliv.

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních
témat OPZ

Principy pro určení
preferenčních
kritérií

Nediskriminace – pozitivní: základním principem tohoto opatření je
prospěch znevýhodněných komunit. Zákaz diskriminace v souladu s
českým i evropským právem a podpora rovných příležitostí budou
respektovány a podporovány ve všech opatřeních financovaných z OPZ.
Opatření se zaměřuje mj. na zvýšení participace mladých a starších osob,
rodičů s dětmi, osob s nízkou kvalifikací a osob se zdravotním postižením
na trhu práce či na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce. Opatření má na toto
horizontální téma pozitivní vliv.
Udržitelný rozvoj – Opatření je primárně zaměřeno na podporu
nehmotných investic, a proto nemá přímý dopad na ochranu životního
prostředí a změny klimatu. Nepřímý pozitivní dopad podporovaných
projektů lze předpokládat v případě podpory nově vytvářených pracovních
příležitostí v odvětvích, která nezatěžují životní prostředí. Opatření má na
toto horizontální téma neutrální až částečně pozitivní vliv.
Preferovány budou projekty, které:
1. vytvoří pracovní místo
2. uplatňují inovační přístup
3. mají dopad více jak na dvě obce
4. přináší aktivitu, která na Broumovsku není
Indikátor výsledku
Kód NČI2014+

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 8
Kód NČI2014+
Výsledky

6 27 00

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 5
Kód NČI2014+

6 28 00

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 (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 17

Kód NČI2014+

6 29 00

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 3
Kód NČI2014+

6 31 00

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 1
Kód NČI2014+

6 32 00

Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 2
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

6 00 00

Celkový počet účastníků (osoby)
Výchozí hodnota k 1. 2. 2016 0
Cílová hodnota k 31. 12. 2023 26

4.2.1 Způsob výpočtu indikátorů
Opatření 2.1 Sociální a návazné služby
6 00 00 Celkový počet účastníků
Na základě průzkumu obvyklých cen v území byla stanovena hrubá mzda pracovníka na
24 300 Kč. Náklad na jednoho pracovníka na jeden měsíc (superhrubá mzda) byl vypočítán
takto:
24 300 ∗ 1,34 = 32 562 𝐾č.

Ke každé mzdě musí být připočteny režijní náklady, které byly na základě průzkumu
obvyklých cen v území stanoveny na 50 % ze superhrubé mzdy pracovníka. Celkový náklad na
jednoho pracovníka na jeden měsíc byl vypočítán takto:
32 562 + (0,5 ∗ 32 562) = 48 843 𝐾č.

Alokace opatření 2.1 Sociální služby je 5 865 000 Kč, MAS bude podporovat toto opatření po
dobu 5 let (60 měsíců) ve dvou po sobě jdoucích výzvách. Z toho vyplývá podpoření 2 plných
pracovních úvazků za dobu realizace opatření (jeden z pracovníků je metodik). Výpočet:
5865000
= 2,0013.
(60 ∗ 48843)

Na základě místní zkušenosti (konzultace s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Broumov) a vzhledem k povaze předpokládaných podporovaných služeb (sociální
rehabilitace s důrazem na poradenství a podporu samostatného bydlení) byl stanoven
poměr 9 klientů na 1 pracovníka a 6 klientů na metodika1 (včetně klientů s bagatelní
podporou). Z toho vyplývá kapacita 9 + 6 (metodik) = 15 míst (nejedná se o okamžitou
kapacitu, ale počet uzavřených smluv s klienty v danou chvíli probíhajícího opatření).
Kapacita pro klienty s vyšší než bagatelní podporou byla stanovena na 80 % z celkové
kapacity 15 míst, tj. cca 12 míst. Na základě zkušenosti potenciálních žadatelů využívá klient
službu průměrně po dobu jednoho roku. Zároveň 10 % klientů využívá službu opakovaně.
Celkový počet účastníků je proto vypočten následovně:
(12 − (0,1 ∗ 12)) ∗ 5 = 54

Celkový počet účastníků je 54 osob.
Průměrný náklad na jednoho účastníka je přibližně 108 tis. Kč. Průměrný klient bude
podporován více než 1 rok (viz předpoklad výše - 10 % klientů využívá službu opakovaně).
Předpokladem je podpora sociální rehabilitace s důrazem na poradenství a podporu
samostatného bydlení, což jsou finančně náročné sociální služby s dlouhodobější podporou
jednotlivých klientů.

1

Metodik nemůže mít na starosti plný počet klientů, je garantem kvality sociální služby, kontroluje průběh
zajištění služby a vedení dokumentace o službě, vede úvodní pohovory s klienty a rozhoduje o jejich zařazení do
služby, řeší stížnosti, mimořádné situace, jedná se zaměstnavateli a spolupracujícími subjekty, atd.

6 70 10 Využívání podpořených služeb
Dle indikátoru 6 00 00 je kapacita pro klienty s vyšší než bagatelní podporou 12 míst. Pro
klienty s bagatelní podporou je tedy kapacita 3 místa (15 – 12 = 3) po celou dobu realizace
projektů (5 let). Vzhledem k zamýšlenému typu podporovaných služeb (viz indikátor 6 00 00)
MAS nepředpokládá podporu anonymních klientů. Na základě zkušeností potenciálních
žadatelů budou podpoření 2 klienti s bagatelní podporou na jedno kapacitní místo pro
klienty s bagatelní podporou za rok. Vzhledem ke kapacitě 3 míst bude za rok podpořeno 6
klientů s bagatelní podporou, za celou dobu realizace projektů tak:
6 ∗ 5 = 30 𝑜𝑠𝑜𝑏.

6 70 01 Kapacita podpořených služeb
Dle indikátoru 6 00 00 byla stanovena podpora 2 plných pracovních úvazků za dobu realizace
opatření. Každý z pracovníků je schopen v daný moment obsloužit 1 klienta, proto byla
hodnota okamžité kapacity podpořených služeb stanovena na 2 místa.

6 73 15 Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel
Na základě zkušenosti potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad 80%
pravděpodobnosti, že u bývalých účastníků projektů v oblasti sociálních služeb služba
naplnila svůj účel. Cílová hodnota indikátoru byla v souladu s indikátorem 6 00 00 stanovena
takto:
54 * 0,8 = 43 osob

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel
Na základě zkušenosti potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad 80%
pravděpodobnosti, že u bývalých účastníků projektů naplní intervence formou sociální práce
svůj účel. Cílová hodnota indikátoru byla v souladu s indikátorem 6 00 00 stanovena takto:
54 * 0,8 = 43 osob
Předpokladem je podpora pouze sociálních služeb, z toho důvodu je cílová hodnota
indikátoru stejná s hodnotou v indikátoru 6 73 15.

6 74 01 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení
MAS předpokládá podporu sociálních služeb zaměřených na sociální rehabilitaci s důrazem
na poradenství a podporu samostatného bydlení. Z tohoto důvodu byla cílová hodnota
indikátoru stanovena na 1 novou nebo inovovanou sociální službu týkající se bydlení.

6 20 00 Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace
MAS na základě alokace v opatření (5 865 tis. Kč) a průzkumu mezi potenciálními žadateli
plánuje podpoření dvou projektů ve dvou výzvách. Předpokladem je, že oba podpořené
projekty budou zcela nebo zčásti provádět nevládní organizace.

Opatření 2.2 Prorodinná opatření
6 00 00 Celkový počet účastníků
Celkový počet účastníků je stanoven jako součet počtu účastníků v jednotlivých plánovaných
aktivitách (dle indikátoru 5 00 01): zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní
vyučování - 20 % alokace (tj. 552 tis. Kč), příměstské tábory - 50 % alokace (tj. 1 380 tis. Kč)
a dětské skupiny - 30 % alokace (tj. 828 tis. Kč). Předpokladem je využívání aktivity po celou
dobu délky projektu.
Počet účastníků v jednotlivých plánovaných aktivitách je vypočten následovně:
Celkový počet účastníků = alokace/průměrný náklad na jednotku/(délka projektu*počet
vyhlašovaných výzev).
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování: Průměrný
náklad na pobyt jednoho dítěte v zařízení byl na základě průzkumu obvyklých cen
v území stanoven na 20 000 Kč/školní rok. Počet vytvořených míst v průběhu celého
monitorovacího období je tedy 28 (552 tis. Kč/20 tis. Kč). Při předpokladu délky
podpory tohoto opatření 2 roky je počet podpořených účastníků v této aktivitě 14
(28/2).
2. Příměstské tábory: Průměrný náklad na pobyt jednoho dítěte na jednom turnusu
tábora (pondělí - pátek) byl na základě průzkumu obvyklých cen v území stanoven na
800 Kč. MAS předpokládá, že jedno dítě navštíví 2 turnusy ročně. Počet vytvořených
míst v průběhu celého monitorovacího období je 863 (1 380 tis. Kč/0,8 tis. Kč/2). Při
předpokladu délky podpory tohoto opatření 6 let (2 projekty po 3 letech) je počet
podpořených účastníků v této aktivitě 144.
3. Dětské skupiny: Průměrný náklad na pobyt jednoho dítěte v dětské skupině byl na
základě průzkumu obvyklých cen v území stanoven na 7 100 Kč/měsíc, tj. 85 200
Kč/rok. MAS předpokládá délku podpory jeden rok. Počet vytvořených míst v průběhu
celého monitorovacího období je 9,7 (828 tis. Kč/85,2 tis. Kč.) Při předpokladu délky
podpory tohoto opatření 1 rok je počet podpořených účastníků v této aktivitě 10.
Cílová hodnota indikátoru celkový počet účastníků je:
14 + 10+ 144 = 168 osob.

5 00 01 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

MAS předpokládá podporu zařízení s různou kapacitou osob. Průměrný počet osob (dětí)
v zařízeních péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování je 15. Průměrný
počet osob v příměstských táborech na území MAS činí 25 a průměrný počet osob v dětských
skupinách je 5. MAS předpokládá podporu právě těchto zařízení s tím, že finanční alokace mezi
témata projektů je dělena následovně (expertní odhad): zařízení péče o děti zajišťující péči o
děti v době mimo školní vyučování - 20 %, příměstské tábory - 50 % a dětské skupiny - 30 %.
Na základě výše uvedených informací byl proveden následující výpočet průměrné kapacity
jednoho zařízení (vážený průměr):
15 ∗ 0,2 + 25 ∗ 0,5 + 5 ∗ 0,3
≅ 17 𝑜𝑠𝑜𝑏
0,2 + 0,5 + 0,3
Průměrná kapacita jednoho zařízení byla stanovena na 17 osob. V indikátoru 5 01 00 byl počet
podpořených zařízení v rámci opatření stanoven na 6. Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 byla
tedy stanovena jako součin průměrné kapacity jednoho zařízení a počtu podpořených zařízení,
tj. cílová hodnota indikátoru činí 102 osob (17*6).
5 01 00 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku
Na základě expertního odhadu potenciálních žadatelů stanovila MAS průměrnou výši nákladů
na jeden projekt v rámci tohoto opatření na 460 tis. Kč. Alokace v opatření dosahuje 2 760 tis.
Kč, proto MAS předpokládá podpoření 6 zařízení. Dalším předpokladem je 30% podíl zařízení
péče o děti předškolního věku na celkovém počtu podpořených zařízení. Cílová hodnota
indikátoru tak byla stanovena na 2 podpořená zařízení péče o děti předškolního věku.
5 01 10 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku
V indikátoru 5 00 01 byl stanoven průměrný počet osob v dětských skupinách na 5 osob.
Vzhledem k cílové hodnotě indikátoru 5 01 00, kde bylo stanoveno podpoření 2 zařízení péče
o děti předškolního věku, lze stanovit hodnotu indikátoru jako součin průměrného počtu osob
v dětských skupinách a počtu podpořených zařízení péče o děti předškolního věku, tj.
5 𝑜𝑠𝑜𝑏 𝑥 2 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í = 10.
Předpokladem je, že má průměrně rodič jedno dítě předškolního věku využívající zařízení péče
o děti předškolního věku. Dalším předpokladem je podpoření stejných rodičů po celou dobu
projektu. Cílová hodnota indikátoru je tedy 10 osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku.
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Na základě odhadu potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad, že 3 % z celkového počtu
účastníků (viz indikátor 6 00 00) získá kvalifikaci po ukončení své účasti. Cílová hodnota byla
stanovena takto:
0,03 ∗ 168 = 5.
Opatření 2.2 Prorodinná opatření není primárně cíleno na podporu zvyšování kvalifikace
účastníků.

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Na základě odhadu potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad, že bude zaměstnaných 5
% účastníků po ukončení své účasti, včetně OSVČ, kteří byli původně nezaměstnaní. Cílová
hodnota indikátoru byla stanovena na 8 osob.
MAS předpokládá podporu zejména účastníků, kteří byli původně zaměstnaní.
6 28 00 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
Na základě odhadu potenciálních žadatelů MAS předpokládá 20% podíl znevýhodněných
účastníků, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ, z celkového počtu účastníků
(viz indikátor 6 00 00). Cílová hodnota indikátoru byla stanovena následovně:
0,2 ∗ 168 = 34 𝑜𝑠𝑜𝑏.
6 29 00 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
V indikátoru 6 27 00 byl stanoven počet účastníků zaměstnaných po ukončení své účasti,
včetně OSVČ, na 8 osob. MAS stanovila předpoklad, že 85 % osob vyjádřených v indikátoru 6
27 00 bude zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti. Cílová hodnota indikátoru je 7
osob.
6 32 00 Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(osoby)
Na základě předpokladu, že 70 % z účastníků stanovených v indikátoru 6 29 00, jsou
znevýhodnění účastníci, byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru na 5
znevýhodněných účastníků, kteří budou zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ.

Opatření 2.3 Sociální podnikání
6 00 00 Celkový počet účastníků
MAS plánuje podpoření jednoho projektu v jedné výzvě, přičemž se v rámci jednoho projektu
předpokládá podpoření 1 zaměstnance zajišťujícího marketing, 1 zaměstnance zajišťujícího
řízení podniku a 2 zaměstnanců z cílových skupin.
Ve výzvě MAS předpokládá podpoření jednoho dvouletého projektu. Vzhledem k alokaci výzvy
(3 450 tis. Kč) je předpokládáno podpoření dvou účastníků. Výpočet byl proveden následovně:
1. 15 % alokace výzvy připadá na marketing sociálního podniku (tj. 517,5 tis. Kč).

1. 50 % alokace výzvy připadá na mzdu a vzdělávání zaměstnanců mimo cílovou skupinu, kteří
zajišťují podporu zaměstnancům z cílových skupin, zajišťují marketing a řídí podnik (tj.
1 725 tis. Kč).
2. 35 % alokace výzvy připadá na mzdu a vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin (tj.
1 207,5 tis. Kč). Měsíční náklad na jednoho zaměstnance z cílových skupin je při
jednom plném pracovním úvazku přibližně 25 tis. Kč).
Celkový počet účastníků, tedy počet zaměstnanců z cílových skupin, tak MAS stanovila
následovně:
(1 207,5 tis. Kč/24 měsíců)/25 tis. Kč = 2,01 osob
Celkový počet účastníků jsou 2 osoby.

1 02 12 Počet podpořených již existujících sociálních podniků
Na území MAS existuje jeden fungující sociální podnik, u něhož zároveň MAS eviduje zájem o
jeho rozšíření. Z tohoto důvodu lze předpokládat podpoření právě tohoto již existujícího
sociálního podniku. Cílová hodnota indikátoru byla proto stanovena na 1 organizaci.

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Jedním ze znaků sociálního podnikání je důraz na rozvoj pracovních kompetencí
znevýhodněných zaměstnanců, kdy jsou zaměstnanci ze znevýhodněných skupin vzděláváni
dle individuálních možností. MAS stanovila cílovou hodnotu indikátoru jako 100 % z celkového
počtu účastníků, tj. 2 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (jedná se o osoby
z cílových skupin, viz indikátor 6 00 00).

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Na základě zkušeností potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad, že všichni účastníci (viz
indikátor 6 00 00) budou zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ. Cílová hodnota
indikátoru byla proto stanovena na 2 osoby.

6 28 00 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
Na základě odhadu potenciálních žadatelů MAS stanovila cílovou hodnotu indikátoru jako
100 % z celkového počtu účastníků, tj. 2 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 (jedná se o osoby z cílových skupin, viz indikátor 6 00 00).

6 29 00 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Na základě zkušeností potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad, že všichni účastníci (viz
indikátor 6 00 00) budou zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ. Cílová
hodnota indikátoru byla proto stanovena na 2 osoby.

6 32 00 Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
(osoby)
Předpokladem je, že všichni účastníci uvedení v indikátoru 6 29 00 jsou znevýhodnění
účastníci. Cílová hodnota indikátoru byla proto stanovena na 2 osoby.

Opatření 2.4 Zaměstnanost
6 00 00 Celkový počet účastníků
MAS preferuje v opatření 2.4 Zaměstnanost především projekty zaměřené na dlouhodobější
podporu jednotlivých podpořených osob. Z tohoto důvodu budou náklady na jednoho
účastníka vyšší, konkrétně byly expertně stanoveny na 110 tis. Kč/účastník. Vzhledem k alokaci
v tomto opatření (2 875 tis. Kč) MAS předpokládá podpoření 26 osob.
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
V indikátoru 6 00 00 MAS stanovila celkový počet účastníků na 26. Na základě zkušeností
potenciálních žadatelů MAS předpokládá, že počet účastníků, kteří získají kvalifikaci po
ukončení své účasti, bude 30 % z celkového počtu účastníků. Cílová hodnota indikátoru byla
z tohoto důvodu stanovena na 8 osob.
6 27 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Po konzultaci s potenciálními žadateli bylo stanoveno, že počet účastníků zaměstnaných po
ukončení své účasti, včetně OSVČ, bude 20 % z celkového počtu účastníků. Cílovou hodnotou
je tedy 5 osob.
6 28 00 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
Po konzultaci s potenciálními žadateli byl stanoven předpoklad, že z celkového počtu
účastníků, kteří nebudou patřit mezi účastníky zaměstnané po ukončení své účasti, včetně
OSVČ (viz indikátor 6 27 00), se zařadí 80 % mezi znevýhodněné účastníky, kteří po ukončení
své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (indikátor 6 28 00). Cílová hodnota indikátoru (17
osob) tak byla stanovena takto:
0,8 ∗ (26 − 5) = 17.

6 29 00 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Po konzultaci s potenciálními žadateli byla cílová hodnota stanovena jako 60 % z účastníků,
kteří budou zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ, tj. 3 osoby.

6 31 00 Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Po konzultaci s potenciálními žadateli byla cílová hodnota stanovena na 1 účastníka ve věku
nad 54 let zaměstnaného 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ. Opatření není
primárně zaměřeno na podporu účastníků ve věku nad 54 let, proto hodnota indikátoru činí
1/3 z účastníků zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (viz indikátor 6
29 00).

6 32 00 Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě předpokladu, že 2/3 z celkového počtu
účastníků zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti (viz indikátor 6 29 00) tvoří
znevýhodnění účastníci. Cílovou hodnotou jsou tedy 2 osoby.

Plán výzev
Každé z opatření 2.1, 2.2 a 2.4 bude MAS podporovat ve dvou výzvách. V obou dvou výzvách
jednotlivých opatření bude výše alokovaných prostředků stejná. Důvodem pro takovéto
rozdělení alokace jednotlivých opatření je snaha MAS zajistit podporu aktivit v rámci těchto
opatření po většinu období, pro které je SCLLD připravována, a udržet stejný rozsah
podporovaných aktivit. Pro opatření 2.3 Sociální podnikání bude vyhlášena jedna výzva,
předpokládaná délka trvání projektu je 2 roky.
Opatření 2.1 Sociální služby bude podporováno po dobu 5 let (MAS předpokládá projekty
s průměrnou dobou realizace 30 měsíců) a opatření 2.2 Prorodinná opatření a 2.4
Zaměstnanost budou podporovány po dobu 6 let (projekty můžou trvat až 36 měsíců). MAS
plánuje vyhlašovat výzvy již od podzimu roku 2016. Z kapacitních důvodů MAS budou
vyhlašovány dvě výzvy ročně. Do roku 2018 budou v půlročních intervalech vyhlášeny výzvy
na všechna opatření.
Tabulka č. 4.4: Plánovaný harmonogram výzev včetně alokací
Rok
2016

Období Opatření

Alokace

Podzim 2.2 Prorodinná opatření (listopad)

1 380 000 Kč

Jaro

1 437 500 Kč

2.4 Zaměstnanost (květen)

2017
Podzim 2.3 Sociální podniky (prosinec)

3 450 000 Kč

Jaro

2 932 500 Kč

2.1 Sociální a návazné služby (červen)

2018
Podzim
Jaro
2019
Podzim 2.2 Prorodinná opatření (listopad)

1 380 000 Kč

Jaro

1 437 500 Kč

2.4 Zaměstnanost (květen)

2020
Podzim 2.1 Sociální a návazné služby (prosinec)
jaro
2021
Podzim
Jaro
2022
Podzim
2023

Jaro
Podzim

2 932 500 Kč

4.3 Programový rámec PRV
Cíl Strategie se zaměřuje na oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství a další podnikání
nezemědělské povahy (diverzifikace). Vzhledem k výši alokovaných prostředků PR
PRV, databázi projektových záměrů a k prioritám území budou v rámci tohoto PR
podporovány projektové záměry v oblasti zemědělství, lesnictví a další podnikání
nezemědělské povahy.
V případě významného navýšení alokace bude zvážena možnost podpory aktivit pro zvýšení
konkurenceschopnosti potravinářství.
Tabulka č. 4.5: Programový rámec PRV
Fiche č. 1
Název Fiche

3.1 Investice do nezemědělské činnosti

Vymezení Fiche

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností.

Název opatření
SCLLD
Vazba na článek
Nařízení PRV
Strategický cíl
SCLLD
Specifický cíl
SCLLD

2.1.1 Rozvoj nezemědělského podnikání
Článek 19, odstavec 1, písmeno b)
2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na
Broumovsku
2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí

Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
Oblasti podpory ekonomických činností (CZ-NACE) - obnova, výstavba, pořízení vybavení
provozoven
Definice
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve
příjemce dotace venkovských oblastech, jakož i zemědělci
Min, max CZV
Min 50 tis. Kč
na projekt v Kč
Max. 5 000 tis. Kč
Principy preferenčních kritérií:
- doba realizace
Principy pro
- finanční náročnost
určení
- vytvoření nového pracovního místa
preferenčních
- využití stávající budovy či stavby
kritérií
- soulad s principem LEADER
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(LEADER) (FTE = 1 plný pracovní úvazek)
MI výsledku
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
1
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky)
MI výstupu
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
1

Cílová hodnota

5

Fiche č. 2
Název Fiche

3.2 Investice do zemědělských podniků

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku.

Název opatření
SCLLD

2.2.1 Rozvoj zemědělství na Broumovsku

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a).

Strategický cíl
SCLLD
Specifický cíl
SCLLD

Oblasti podpory

2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na
Broumovsku
2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu
v zemědělském podniku.

Definice
Zemědělský podnikatel
příjemce dotace
Min, max CZV
na projekt v Kč

Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

MI výsledku

MI výstupu

Min 50 tis. Kč
Max 5 000 tis. Kč
Principy preferenčních kritérií:
- doba realizace
- finanční náročnost
- vytvoření nového pracovního místa
- využití stávající budovy či stavby nebo nová výstavba
- soulad s principem LEADER
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)
(FTE = 1 plný pracovní úvazek)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
1
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
1
Cílová hodnota
96

Fiche č. 3
Název Fiche

3.3 Lesnická infrastruktura

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k
lesní půdě.

Název opatření
SCLLD
Vazba na článek
Nařízení PRV
Strategický cíl
SCLLD
Specifický cíl
SCLLD

Oblasti podpory

Definice
příjemce dotace
Min, max CZV na
projekt v Kč
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

MI výsledku

MI výstupu

2.2.3 Obnova a zvyšování hustoty cestní sítě
Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na
Broumovsku
2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které souvisejí
s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby cest
bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a
lesnického a technického vybavení.
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností,
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků
Min 50 tis. Kč
Max 5 000 tis. Kč
Principy preferenčních kritérií:
- doba realizace
- vliv na životní prostředí
- finanční náročnost
- soulad s principem LEADER
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS
94302 Celková délka lesních cest (km)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
3
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
2

Fiche č. 4
Název Fiche

3.4 Zemědělská infrastruktura

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k
zemědělské půdě.

Název opatření
SCLLD
Vazba na článek
Nařízení PRV
Strategický cíl
SCLLD
Specifický cíl
SCLLD

Oblasti podpory

Definice
příjemce dotace
Min, max CZV na
projekt v Kč
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

MI výsledku

MI výstupu

2.2.3 Obnova a zvyšování hustoty cestní sítě
Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na
Broumovsku
2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které souvisejí
s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
polních cest bude podporována i obnova či nový výsadba souvisejících
objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území,
kde byly dokončeny pozemkové úpravy a mimo intravilán obce.
obec nebo zemědělský podnikatel
Min 50 tis. Kč
Max 5 000 tis. Kč
Principy preferenčních kritérií:
- doba realizace
- vliv na životní prostředí
- finanční náročnost
- soulad s principem LEADER
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS
Celková délka polních cest (km)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
2
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
2

Fiche č. 5
Název Fiche

3.5 Pozemkové úpravy

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví,
včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav.

Název opatření
SCLLD
Vazba na článek
Nařízení PRV
Strategický cíl
SCLLD
Specifický cíl
SCLLD

Oblasti podpory

Definice
příjemce dotace
Min, max CZV na
projekt v Kč
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

MI výsledku

MI výstupu

2.2.3 Obnova a zvyšování hustoty cestní sítě
Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na
Broumovsku
2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví
Podpora zahrnuje investice, které se týkají infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně
přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. Realizace plánů
společných zařízení, opatření zajišťující zpřístupnění zemědělských a lesních
pozemků.
obec nebo zemědělský podnikatel
Min 50 tis. Kč
Max 5 000 tis. Kč
Principy preferenčních kritérií:
- doba realizace
- vliv na životní prostředí
- finanční náročnost
- soulad s principem LEADER
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS
94301 Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
1
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
1

Fiche č. 6
Název Fiche

3.6 Investice do lesnických technologií

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Název opatření
SCLLD

2.2.2 Rozvoj lesnictví na Broumovsku

Vazba na článek
Nařízení PRV
Strategický cíl
SCLLD
Specifický cíl
SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce
dotace
Min, max CZV na
projekt v Kč
Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

MI výsledku

Článek 26
2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na
Broumovsku
2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro
hospodaření na lesních pozemcích (např. stroje a technologie pro obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje,
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost). Podpora se může týkat
též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně
technologického vybavení. Investice související s používáním dřeva jako
suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace
před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje
mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho
základní opracování). Investice související se zvyšováním ekonomické
hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů
v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro
lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy
- nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené
na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním,
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh
Min 50 tis. Kč
Max. 5 000 tis. Kč
Principy preferenčních kritérií:
- doba realizace
- vytvoření pracovního místa
- finanční náročnost
- soulad s principem LEADER
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
(FTE = plný pracovní úvazek)
Vstupní hodnota 0

MI výstupu

Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
1
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
2

Fiche č. 7
Název Fiche

Vymezení Fiche

Název opatření
SCLLD
Vazba na článek
Nařízení PRV
Strategický cíl
SCLLD
Specifický cíl
SCLLD

Oblasti podpory

3.7 Spolupráce MAS
Tato Fiche je zaměřena na projekty spolupráce, které musí vykazovat
hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této
spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované
MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

4.4.1 Podpora projektů regionální a mezinárodní spolupráce
Článek 44
4 Posílení cestovního ruchu a obnova kulturního dědictví Broumovska
4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a
obnovy a interpretace kulturního dědictví
Budou podporovány takové projekty spolupráce, které jsou v souladu se
schválenou SCLLD, zejména s opatřením SCLLD 4.4.1 Podpora projektů
regionální a mezinárodní spolupráce a aktivitou Aktivní spolupráce mezi
jednotlivými aktéry v cestovním ruchu v regionu včetně přeshraniční
spolupráce.
Spolupráce bude zaměřena na opatření ve strategii, zejména na propagační
a informační aktivity v oblasti cestovního ruchu a zajištění odbytu místní
produkce, dále na vzdělávací aktivity např. přenos příkladů správné praxe.
Vhodní partneři pro spolupráci jsou například polská LGD Sowiógorskie, která
bude taktéž zapojena do nového programovacího období, české MAS
(například sousedící MAS Stolové hory, se kterou navázala MAS
Broumovsko+ 17. 10. 2013 spolupráci), DSO Broumovsko, Společnost pro
destinační management Broumovska a další.
V rámci této Fiche budou podporovány projekty spolupráce s následujícími
tématy:
- podpora ochrany, interpretace a propagace místního kulturního a
přírodního dědictví
- zajištění odbytu místní produkce
- podpora výměny zkušeností a předávání poznatků, vzdělávací
aktivity.
Tato témata jsou v souladu se schválenou SCLLD.
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační,
vzdělávací a volnočasové) a jako hmotné a nehmotné investice včetně
stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje (budou-li pro
projekt relevantní):

-

investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně
zavedení značení místních výrobků a služeb,
investice související se vzdělávacími aktivitami,
investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů,
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou
být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního
projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů
spolupráce.
Definice příjemce
dotace
Min, max CZV na
projekt v Kč
MI výstupu

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Min 50 tis. Kč
Max. 643 769 Kč
92501 Celkové veřejné výdaje (0.1) (EUR)
Vstupní hodnota 0
Hodnota 2018
0
Cílová hodnota
23 801 EUR

