Odpovědi ŘO OPZ k 11. 11. 2015
1) Bude jako struktura na opatření OPZ stačit vzor z Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3: Doporučení k tvorbě
Strategií CLLD – příloha 2 šablona? Nebo ještě vyjde nějaká metodika, dokument atd.?
V informaci ŘO OPZ pro MAS č. 3 Doporučení k tvorbě Strategií CLLD máte uvedenu v příloze č. 2
strukturu programového rámce IP 2.3 OPZ.
Řídící orgán OPZ bude hodnotit a schvalovat pouze programový rámec IP 2.3 OPZ a na základě této
skutečnosti byla navržena struktura pro jednotlivá opatření SCLLD. Tato struktura by měla být dostačující
s žádnou navazující metodikou či dokumentem v současné době nepočítáme.
V případě dotazů k jednotlivým bodům programového rámce/opatření SCLLD se na nás můžete obrátit
prostřednictvím e-mailové adresy projektyclld_opz@mpsv.cz .
2) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence: Co vše bude podpora obsahovat?
Podporu základních činností vyjmenovaných druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.
3) Jako pobytové služby budou podporovány pouze odlehčovací služby: Může být podpořen domov pro
seniory, ve kterém je provozována také odlehčovací služba? Jednalo by s o přístavbu budovy s
komplexním zajištěním (kuchyně, prádelna, rehabilitační úsek, a další).
U odlehčovací služby považujeme za cílovou skupinu nikoli osobu, o kterou služba přímo pečuje, ale
osobu pečující o tuto osobu, tzn. například rodinného příslušníka, který se jinak stará o svého blízkého.
Podpora prostřednictvím OPZ by měla vždy mít za cíl zvýšení zaměstnanosti či zlepšení postavení osob na
trhu práce. Proto nejsou senioři cílovou skupinou podporovanou v rámci OPZ.
4) V informaci č. 2 (podporované aktivity….) je uvedeno v části Zaměstnanost bod A), že budou
podporovány také např. kurzy na PC, jazykové kurzy, v části Nebude podporováno je uvedeno, že kurzy
PC a jazykové podporovány nebudou. Prosím o bližší vysvětlení, zda tedy tyto aktivity budou nebo
nebudou podporovány.
U uvedených aktivit kurzy na PC, jazykové kurzy je potřebné prokázat jejich jasný přínos pro zařazení
podporované osoby (CS) na trh práce. Aktivity proto podporujeme v projektech jako doprovodné
k dalším aktivitám v oblasti podpory zaměstnanosti (nikoliv jako samostatné aktivity).
5) Povinná míra spolufinancování - budou mít aktivity podporované skrze CLLD 5% finanční spolu účast?
Pravidla o povinné míře spolufinancování dle právní formy příjemce naleznete v Pravidlech
spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020 (
odkaz: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/495ea682-77ab-4053-a231-29550d532418/Pravidlaspolufinancovani-evropskych-fondu-v-PO-2014-2020.pdf ) a v Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce str. 72 http://www.esfcr.cz/file/9002/.

