Odpovědi ŘO OPZ k 1. 10. 2015
1) Jedna z našich partnerských obcí by chtěla navázat na úspěšnou činnost asistence prevence
kriminality (APK), kterou dosud realizovali v rámci Programu prevence kriminality. APK působí
v obci od r. 2012. Asistenti jsou zaměstnanci samosprávy zařazení v obecní policii, plní úkoly,
které nejsou podle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména
se podílejí na prevenci kriminality v obci, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranství. Záměrem projektu je
pokračovat v této činnosti, tj. z projektu financovat mzdy pracovníků APK a nezbytné provozní
výdaje s jejich činností spojené. Výstupem projektu bude také aktualizace plánu prevence
kriminality a analýza pocitu bezpečí občanů. Domníváme se, že by se mohlo jednat o sociální
služby mimo/nad režim zákona o sociálních službách s cílem sociálního začleňování a prevence
sociálního vyloučení. V lokalitě se nachází SVL, kde jsou v současné době také prázdné byty ve
vlastnictví obce. Zlepšením situace v lokalitě díky aktivitám APK dojde k zatraktivní volných
bytů pro osoby, které nejsou sociálně vyloučené, dojde k začleňování stávajících vyloučených
osob. Je možno tento projekt financovat z OPZ v rámci CLLD?
Projekty zaměřené na podporu činnosti asistenta prevence kriminality budou podporovány
v rámci aktivit C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo
režim zákona č. 108/2006 Sb. Konkrétní zaměření a rozsah podpory bude blíže specifikován ve
výzvě OPZ 2.3 CLLD, která bude vyhlášena v březnu 2016. Programy asistenti prevence
kriminality budou podporovány také ve výzvě OPZ IP 2.1 - koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám. Výzva bude vyhlášena v září 2015.
2) Je Krajská hospodářská komora oprávněným žadatelem v OPZ pro projekty v rámci CLLD?
Plánují projekty směřující do oblasti zaměstnanosti a prorodinných opatření. Jakou by měli mít
míru spolufinancování?
Stanovení typů příjemců (žadatelů) v OPZ v rámci CLLD je v současnosti ve fázi příprav. Finální
definice příjemců bude stanovena ve výzvě ŘO OPZ v březnu 2016. ŘO OPZ ve výzvě stanoví
širší vymezení příjemců, které bude moci MAS příp. dále ve svých výzvách specifikovat resp.
zužovat v souladu s aktivitami podporovanými ve své SCLLD. Zatím nepředpokládáme, že by
krajské hospodářské komory nebyly mezi oprávněnými příjemci v IP 2.3 OPZ.
Míra spolufinancování je řešena v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v kapitole 16
na str. 72. http://www.esfcr.cz/file/9002/
3) Následující dotaz se nevztahuje přímo k CLLD, ale jde nám o správné pochopení
terminologie. Jedním z oprávněných žadatelů v rámci OPZ (např. IP 1.3) jsou sociální partneři,
což by měly být asociace zaměstnavatelů a odborové organizace. Patří sem také Krajská
hospodářská komora?
Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
o Svaz průmyslu a dopravy ČR
o Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
o Českomoravská konfederace odborových svazů
o Asociace samostatných odborů
o organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně

Hospodářská komora patří mezi profesní a podnikatelská sdružení.
4) Některé NNO působící v oblasti sociálních služeb podle zákona o sociálních službách nás
informovaly, že se obávají, že v rámci OPZ SC 2.1.1 nebudou vyhlašovány otevřené výzvy, kam
by tyto NNO mohly žádat na přímo. Domnívají se, že budou v SC 2.1.1. pouze výzvy v rámci
koordinovaného přístupu ASZ, výzvy v rámci CLLD MAS a výzvy pro kraje. Je to takto
plánováno?
V rámci 2.1 OPZ budou vyhlašovány jak výzvy pro koordinovaný přístup (KPSVL), tak i klasické
otevřené výzvy. První kolo obou těchto výzev bude vyhlášeno do konce září 2015.
Výzva pro MAS bude vyhlašována v rámci 2.3 OPZ, její vyhlášení se plánuje na březen 2016.
Výzva pro kraje a hl. m. Prahu je již vyhlášena viz
http://www.esfcr.cz/modules/calls/index.php?data%5Btitle%5D=&data%5Bid_arranges%5D
%5B0%5D=program_8&data%5Bnumber%5D=&data%5Bis_running%5D=1&data%5Bis_gran
t%5D=1&data%5Bis_individual%5D=1&data%5Bfind%5D=less&page=3
5) Lze v rámci projektů zaměřených na sociální podnikání nebo na sociální služby koupit v
dlouhodobém hmotném majetku osobní automobil, případně pořídit osobní automobil
formou leasingu? Pořízení osobního automobilu by bylo nutné pro realizaci terénní sociální
služby, aby se sociální pracovník poskytující službu dostal za klienty. V případě sociálního
podnikání by to bylo nutno pro realizaci chodu sociálního podniku.
Auto je možné pořídit buď nákupem zařízení a vybavení (kapitola 6.4.3 Specifických pravidel
pro žadatele) nebo formou nájmu či leasingu (podmínky jsou vyjmenovány v kapitole 6.4.4
Specifických pravidel pro žadatele). Pokud bude vůz využíván i k jiným účelům, které přímo
nesouvisí s cíli projektu (cílová skupina), způsobilé výdaje jsou pouze poměrnou částí těchto
výdajů. Bude rovněž důležité vycházet při nákupu auta z podmínek konkrétní výzvy, která bude
podrobněji specifikovat finanční operace.
6) Jako MAS pořádáme různé WS, setkání apod. s tématikou vztahující se k OPZ. Jaká máme
používat loga na prezentace, prezenční listiny, výstupy WS apod. Máme používat jen loga
IROP, když režijní náklady nám budou hrazeny z SC 4.2 IROP? Nebo máme používat jen loga
OPZ, když téma se vztahuje k OPZ? Nebo máme používat loga IROP i OPZ najednou? Jak je to
v případě pracovních smluv a náplní práce projektového manažera programového rámce?
Ohledně provozních aktivit a s nimi spojenými pravidly se prosím obraťte na ŘO IROP, který
má tyto aktivity ve své gesci.
7) V OPZ je uvedeno, že je možné financovat odlehčovací služby, přičemž je použita dikce dle
§ 44 zákona o sociálních službách, tudíž je zde zmíněna i snížená soběstačnost z důvodu věku.
Z toho lze dovodit, že budou podporovány i služby pro seniory. Nicméně mezi cílovými
skupinami nejsou senioři uvedeni. Lze tedy podpořit odlehčovací služby zaměřené na péči o
seniory? Nebo je nutné odlehčovací služby zaměřit na více cílových skupin?
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. V případě odlehčovacích služeb je cílovou skupinou osoba

pečující, nikoli osoba, o kterou je pečováno. Díky odlehčovací službě bude pečující osobě
umožněno, aby se mohla lépe začlenit a zapojit na pracovním trhu.
1) Jakým způsobem mají být zpracovány klíčové projekty? Je struktura totožná s šablonou pro
Opatření IP 2.3 OPZ zaslanou v informaci č. 3. Případně prosím definujte požadavky (formální
a obsahové) pro zpracování klíčového projektu.
Popis klíčových projektů je uveden v Metodickém stanovisku ministryně pro místní rozvoj č. 1
v programovém období 2014-2020 k integrovanému nástroji CLLD v kapitole 9.2 na str. 7
(http://eagri.cz/public/web/file/418678/CLLD_metodicke_stanovisko_MPIN.pdf).
Pro
podrobnější definici klíčových projektů kontaktujte gestora „Metodického stanoviska“, MMR
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky.)

