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Formulář AP MAS pro OPZ+
  Verze: 1.0  Stav: Uveřejněno

Vyplňte název akčního plánu MAS pro OPZ+
Akční plán OPZ+ MAS Podchlumí

1 Cílové skupiny

1.1 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
CS1 Osoby ohrožené izolací a sociálním vyloučením

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Do této obecněji formulované CS patří:

CS 1.1 Osoby v postproduktivním věku a senioři - omezené soc. kontakty, ohrožení izolací, 
odtržení od komunity a přátel, omezení samostatného života, ztráta motivace k aktivnímu 
životu, závislost na péči cizí osoby - ohroženi soc. vylouč. Potřeba neform. péče v příroz.
prostředí a zamezení přechodu těchto osob do pobytových soc. a zdrav. služeb.

CS 1.2 Osoby se zdrav. či soc. znevýhodněním, veřejnost

- Osoby se zdravotním či mentálním postižením, tj. osoby, které potřebují pomoc nebo dohled 
a péči druhé osoby pro zvládání základních potřeb a k tomu, aby mohli žít ve společnosti. V 
kontextu tohoto projektu je to podružná CS, protože je potřeba po dobu nezbytně nutnou 
(např. po dobu účasti na konkrétní aktivitě) zajistit náhradní péči nebo program i pro tuto CS.

- Osoby sociál. vyloučené a osoby sociál. vyloučením ohrožené, veřejnost, “ostatní” osoby, 
které se mohou potýkat se sociálním vyloučením (v nejširším pojetí výkladu - omezení 
sociál. růstu a zapojení do společnosti) v důsledku nepříznivé soci. situace. Např. nezaměstnaní, 
mladí absolventi škol hledající prac. uplatnění, uprchlíci apod. Také veřejnost coby komunita.

CS 1.3 Pečující osoby

- Osoby pečující o malé děti (na MD/RD i pracující rodiče malých dětí) - CS z pohledu rozvoje 
přiroz. vazeb v komunitě, posilování rodinn. vazeb, vzájemných vztahů tím, že plánované 
aktivity budou probíhat přímo v místě jejich bydliště, s jejich stávajícími kamarády a blízkými. 
To posiluje soudržnost a přirozené vazby komunity.
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- Neformální pečovatelé o jiné závislé osoby (mimo jakoukoli sociální službu), kteří v 
přirozeném prostředí pečují dlouhodobě nebo krátkodobě o osobu blízkou, která je na jejich 
péči závislá. Sociální izolace/vyloučení, zhoršení sociálně ekonom. postavení, riziko chudoby, ...

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

CS 1.1- rozpad víceg. soužití, dysfunkční rod. vzt., neochota sousedské pomoci nebo stud si o 
pomoc požádat, neinf. starostů i občanů o službách. Koncentrace sl. do města Hořice. 
Ter. soc. sl. - nízká kapacita a dojezdnost do odlehlých obcí, ale i fin. možnosti seniorů/obcí. 
Chybí ucelená podpora peč. os., neexistence služeb denního stacionáře pro seniory. Zlepšit 
distribuci katal. soc. sl. k CS v ORP Hořice.

CS 1.2- omezená nabídka a kapacita pobytových i ter. sl. pro tuto CS, pořadník zájemců o 
sl. Omezená obl. půs. nebo věk CS, nedost. pers. kapacity. Chybí kapacity pro ZP v jejich 
přiroz. prostředí. Nízká informovatnost o službách vede k nízké poptávce.

CS 1.3- venkovské oblasti - málo pravidelných aktivit (nebo chybí prostory) nebo je soustředěna 
do Hořic (DDM, Městská knihovna, Rodinné centrum Konvička, poskytovatelé soc. 
sl.). Nedostatek financí na odborné činnosti mimo svépomocné.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu
Počet stávajících terén. sl. a aktivit je nedostatečný, ačkoli je klíčový pro setrvání CS v domácím 
prostř. a často nazajišťuje doplňkové důležité úkony. Dostupnost je omezena často na Hořice a 
okolí. Systém financování je roztříštěný, krátkodobý. Zcela chybí služby denního stacionáře pro 
seniory. Nedostatek komunitní práce v obcích nerozvíjí CS v motivaci k aktivnímu život. stylu, k 
péči o své mentální i fyzické zdraví, k sousedské výpomoci, společ. a komunitní spolup. atd. 
Samosprávy 42 ObÚ a MěÚ neposkytují kompletní odb. soc. poradenství a v soc. obl. příliš 
nespolupracují, chybí koordinace jednot. sl. v celém území. Existující NNO jsou závislé na fin. 
podpoře obcí/měst. Dojíždění za službami neposiluje vazby v komunitě ani setrvání v přir. 
prostř. Pečující os. často neznají možnosti a způsoby řešení vzniklých situací a může docházet k 
přesunu do pobyt. sl. nebo k syndromu vyhoření.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

V případě, že se nepodaří obsloužit i odlehlé oblasti MAS Podchlumí ter. sl., které pomáhají CS 
setrvat v jejich přir. prost., navýší se zájem o pobytové sl. Kapacita v těchto zařízení nebude 
dostačující i vlivem přir. stárnutí ob. Tato situace by šla proti trendu deinst. soc. sl., byla by 
finančně velmi náročná a vedla k soc. izolaci CS. Neřešení soc. situace CS ohrožených soc. 
izolací žijících ve venk. oblastech, nemotivování a nezačleňování do komunity může vést k 
dalšímu  prohlubování, sklouzávání do soc. izolace a znevýhodnění, vyčlenění ze soc. a 
kult. života komunity ve svém přir. prostředí. Roste riziko syndromu vyhoření a zhoršování fyz. i 
psych. stavu pečujících osob. Může narůstat riziko vzniku dysf. rodin. vztahů a poskytnutí 
nekval. péče. Nedojde k možnosti posílení přir. vazeb v komunitě a žádoucímu posilování 
komunitních sl. Rizikem je nalezení vhodného koordinátora.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS
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Místní samosprávy mají zákl. povědomí o nabízených sl. a mají snahu proaktivně řešit tíživé 
soc. sit. svých občanů (předávání kontaktů apod.), proto s nimi byl projekt projednáván a vítají 
možnost komunitní sociální práce a flexibilního komunitního pracovníka v terénu. Velkou 
příležitostí ke změně a vytvoření funkční soc. sítě na území je chystaný komun. plán soc. sl., 
který by měl zohlednit názory celé komunity, žijící v daném prost. a podpořit funkční 
partnerství mezi poskytovateli, CS a zadavateli (místní samosprávy), rozvrhnout rozložení soc. 
sl. efektivně, pružně a kvalitně, tak aby reagovalo na potřeby ob. Velký potenciál má plánovaná 
inv. do nemovitosti v majetku města Hořic a její využití jako komunit. centra a denního stac. pro 
seniory. Při realizaci aktivit spolupracujeme s různými organizacemi napomáhajícím s 
mapováním a kontaktováním v regionu.

1.1.1 Opatření

Název opatření
KA1 - Komunitní (sociální) práce na venkově

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Problémy CS:

- soc. vylouč. CS či ohrož. soc. vyl. osob z venkova z důvodu aktuál. živ. situace a 
neuspokojených potřeb ve svém přir. prostř.
- chybějící ter. komunitní soc. práce, hrozba pobytové SS
- neudržování přiroz. vazeb a vztahů v komunitě, nesoudržnost 

Náv. na potřeby z KČ SCLLD: 

“K. Zvýšení dostupnosti a kvality SS ve vazbě na demog. vývoj v území. Vlivem stárnutí 
populace sílí popt. po sl. pro seniory, osoby se ZP a dušev. post. - sl. podporující setrv. osob 
v přir. prost. a potřebná podpora pečuj. blízkých osob. Roste význam komun. a soc. práce i 
v malých obcích, které pomáhají k překonávání nepříz. soc. situace“

Náv. na opatř. KČ SCLLD:

C.1.1 SS a infrastruktura - Opat. je zaměřeno na odstraňování soc. disparit. 
Podp. soc. práce na obcích, na podporu nefor. péče atd.
B.1.2 Komunitní život: Opatření cílí na aktivizaci a rozvoj komun. činnosti v obcích regionu 
MAS Podchlumí. Atd.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Cílové skupiny sociálně ohrožených se po ukončení projektu stanou plnohodnotnými 
sociálními členy komunity a budou vědět na koho se v případě potřeby mohou obrátit. V 
rámci tříletého projektu vznikne kvalifikovaný tým vedený koordinátorem komunitní 
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sociální práce, který bude zajišťovat a koordinovat komunitní sociální aktivity dle potřeb 
cílových osob i po skončení projektu a tím optimalizovat sociální práci na obecní úrovni. Po 
skončení realizace projektu je očekávána vyšší informovanost o potřebách cílových skupin 
z venkovského území, o možnostech řešení jejich potřeb a o jejich zapojení do činnosti 
místní komunity. Posílí se setrvání CS v přírozeném prostředí bez hrozby přesunu do 
pobytové služby, zlepší se životní siutace a kvalita života CS s ohledem na jejich potřeby v 
místě, kde žijí s posílenými přirozenými vazbami a vztahy s komunitou.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 150

KA1 - Cílovou skupinou budou osoby podpořené v 
aktivitách KA1.1-1.3 (popis viz komentář u 
indikátoru 670 102) se splněným limitem 
bagatelní podpory, tedy přesahující 40 hodin. Ze 
znalosti území a zkušeností se zájmem CS o 
aktivity různých projektů odhadujeme cílovou 
hodnotu tohoto indikátoru 75 za 3 roky. 
Vzhledem k tomu, že počítáme s realizací druhého 
projektu, který bude počítat indikátory od začátku 
nezávisle na ukončeném 1. projektu, bude celková 
hodnota za oba projekty 150 osob za 6 let.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 2

Tento indikátor je naplněn indikátorem 670 031 
Kapacita podpořených sužeb - úvazky pracovníků 
pro komunitní sociální práci = 1,5 úvazku v 1. 
projektu + 1,0 úvazku v 2. projektu = 2,5 pro oba 
projekty na 6 let. Jelikož nelze zadat necelé číslo, 
uvádíme cílovou hodnotu 2.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 90

KA1 - Cílovou skupinou budou osoby podpořené v 
aktivitách KA1.1-1.3 s bagatelní podporou, tedy 
nedosahující 40 hodin tj. nedosahující indikátoru 
600000. V Podchlumí je cca 833 invalidních 
důchodců, z nich cca 340 je v III. stupni). V r. 2019 
(poslední dostupná statistika) v územním obvodu 
POÚ Hořice bylo celkem 694 příjemců příspěvku 
na péči (58 ve věku 0-17 let, 159 ve věku 18-64 
let, 478 ve věku 65 a více). Jejich počet 
každoročně vzrůstá. V r. 2019 bylo v I. st. 192 
osob, ve II. st. 246 osob, ve III. st. 166 osob, ve IV. 
st. 91 osob. Asistenta soc. péče má 6 osob, blízká 
osoba pečuje o 477 osob, jiné fyzické osoby pečují 
o 10 osob Počet osob pobírající rodičovský 
příspěvek v území MAS je asi 655. Na území MAS, 
v ORP Hořice, jsou dvě vyloučené lokality. Podle 
statistiky Ministerstva vnitra aktualizované k 
12.7.2022 je v ORP Hořice zhruba 300 uprchlíků z 
důvodů války na Ukrajině, kterým byla poskytnuta 
dočasná ochrana. Ze znalosti území a zkušeností 
se zájmem CS o aktivity různých projektů 
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odhadujeme cílovou hodnotu tohoto indikátoru 
120 za 3 roky. Vzhledem k tomu, že počítáme s 
realizací druhého projektu, který bude počítat 
indikátory od začátku nezávisle na ukončeném 1. 
projektu, bude celková hodnota za oba projekty 
240 osob za 6 let. Jelikož je 150 osob započítáno 
do 600000, je zbylých 90 osob započítáno do 
tohoto indikátoru 670 102.

551022

Počet 
podpořených 
komunitních 
aktivit

Ano 6

KA1.1 - KSP pro osoby v postproduktivním věku a 
seniory KA1.2 - KSP pro osoby se zdravotním či 
sociálním znevýhodněním, veřejnost KA1.3 - KSP 
pro pečující osoby 3 aktivity za 1. projekt, 3 
aktivity za 2. projekt = 6 pro oba projekty

1.1.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA1.1 - KSP pro osoby v postproduktivním věku a seniory

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Aktivita pro CS Osoby v postpr. věku a senioři (04/23-03/2029)

Podpora společ. života seniorů, průběžné mapování jejich potřeb v obcích MAS, účast 
na jejich setkávání, motivování a aktivizování jejich zájmů, sdílení potřeb a hledání 
dostupných řešení, prezentace možností využívání soc. a návazných služeb.

Informovat odbornou i laickou veřejnost o možnostech sociálních a jiných navazujících 
služeb, aby se informace dostaly k potřebným a daným CS.

Komunikovat s obcemi, propojovat je, s cílem zvýšit informovanost o sociálních a 
návazných službách, zvýšit jejich zájem o problematiku seniorů a soc. témat a podnítit 
je k užší spolupráci s místními poskytovateli terénních služeb. Představitelé obcí by pak 
měli být schopni dále informace předávat uživatelům a prezentovat je veřejnosti.

Vazba na výzvu ŘO OPZ+: 1.1 Komunitní (sociální) práce

Vazba na KA1 - KSP pro pečující osoby (pečující o tuto CS)

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)
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1. PROJEKT KA1.1 CZV celkem: 2 003 155,00 Kč

Přímé (garant komunitní práce, komunitní pracovníci - vyšší úvazek než ve 2. projektu) 
= 1 028 911,68 Kč (24,76 % podíl na KA projektu)

Podíl koord. 24,76 %: 401 913,32 Kč

Paušál 40 % = 572 330,00 Kč

 

2. PROJEKT KA1.1 CZV celkem: 1 435 428,21 Kč

Přímé (garant kom. práce, komun. prac.) = 687 381,12 Kč (20,81% podíl na KA projektu)

Podíl koord. 20,81 %: 337 924,74 Kč

Paušál 40 % = 410 122,35 Kč

Paušál - mater. a prov. nákl, pohon. hm., ProjM+ev, FinM, služby,...

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

V úvodu projektu bude třeba dobře přistoupit k navazování kontaktu s CS, proto 
je v 1. projektu vyšší úvazek komunitních pracovníků, kteří budou s garantem 
komunitní práce tuto práci konzultovat. Bude třeba dobře zmapovat aktuální CS, 
jejich potřeby, možnosti a nacházet dostupná řešení. Aktivity budou tvořeny v 
průběhu projektu. S touto CS budou v rámci komunitní práce realizovány např. 
kulturní, výchovně/vzdělávací, environmentální a edukační aktivity, další aktivity 
propoující komunitu atd. 
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1.1.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA1.2 - KSP pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, veřejnost

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Aktivita pro CS Osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, veřejnost (04/23 - 03
/2029)

Realizace aktivit pro tuto CS osob, o které je v projektu pečováno neformálními 
pečujícími osobami nebo je jim cílena péče z důvodu zdravotního či sociálního 
znevýhodnění. Dle míry soc. vyloučení budou zapojovány do aktivit a směřovat je do 
dané soc. služby. Aktivity po dobu nezbytně nutnou (např. po dobu účasti pečující 
osoby na konkrétní aktivitě), programy pro tuto cílovou skupinu. Dále budou aktivity 
cíleny veřejnosti, jakožto členům komunity žijícím na území své obce s přirozenými 
vazbami. 

Vazba aktivity na výzvu ŘO OPZ+: 1.1 Komunitní (sociální) práce

Vazba na aktivitu KA1 - KSP pro pečující osoby (pečující o tuto CS)

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

1. PROJEKT KA1.2 CZV celkem: 1 502 366,25 Kč

Přímé (garant komun. práce, komun. pracovníci - vyšší úvazek než ve 2. projektu) 
= 771 683,76 Kč (18,57% podíl na KA projektu)

Podíl koordinátora 18,57 %: 301 434,99 Kč

Paušál 40 % = 429 247,50 Kč

 

2. PROJEKT KA1.2 CZV celkem: 1 076 571,16 Kč

Přímé (garant kom. práce, komun. prac.) = 515 535,84 Kč (15,61%  podíl na KA 
projektu)

Podíl koor.15,61 %: 253 443,56 Kč



ID formuláře: 2022/53 Datum a čas: 27.7.2022 11:28 [8/20]

Paušál 40 % = 307 591,76 Kč

Paušál - mater. a prov. nákl, pohonné hm., ProjM+ev., FinM, služby,...

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
V úvodu projektu bude třeba dobře přistoupit k navazování kontaktu s CS, proto 
je v 1. projektu vyšší úvazek komunitních pracovníků, kteří budou s garantem 
komunitní práce tuto práci konzultovat. Bude třeba dobře zmapovat aktuální CS, 
jejich potřeby, možnosti a nacházet dostupná řešení. Aktivity budou tvořeny v 
průběhu projektu. S touto CS budou v rámci komunitní práce realizovány např. 
kulturní, výchovně/vzdělávací, environmentální a edukační aktivity, další aktivity 
propoující komunitu atd. 

1.1.1.3 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA1.3 - KSP pro pečující osoby

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Aktivita pro CS Pečující osoby (04/23 - 03/2029)

Podpora a pomoc pečujícím osobám, které se v domácím prostř. starají o závislé osoby 
(malé děti, zdrav. či ment. postižené, seniory apod.). Realizace besed, setkání a 
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workshopů v přiroz. prostř. za účelem koordinace pomoci pečujícím osobám, pro 
plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, kde žijí. Zvýšení informovanosti o 
možnostech nejen dostupných soc. služeb pro pečující osoby o závislé osoby. 
Předávání dovedností a znalostí formou vzděl. aktivit (podpora při návratu na trh 
práce, pomoc při jednání s úřady apod., ukázky vhodných pečujících technik o sebe
/pečovaného, prevence před vyhořením, izolací a soc. vylouč. apod.). 

Vazba aktivity na výzvu ŘO OPZ+: 1.1 Komunitní (sociální) práce

Vazba mezi aktivitami či návaznost na jiné OP: Vazba na aktivitu KA2, která je také 
zaměřena na tuto CS; dále na KA1.1. a KA1.2 (osoby v péči této CS)

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

1. PROJEKT KA1.3 CZV celkem: 1 502 366,25 Kč

Přímé (garant komun. práce, komun. pracovníci - vyšší úvazek než ve 2. projektu) 
= 771 683,76 Kč (18,57% podíl na KA projektu)

Podíl koord. 18,57 %: 301 434,99 Kč

Paušál 40 % = 429 247,50 Kč

 

2. PROJEKT KA1.3 CZV celkem: 1 076 571,16 Kč

Přímé (garant komun. práce, komun. pracovníci) = 515 535,84 Kč (15,61%  podíl na KA 
projektu)

Podíl koord. 15,61 %: 253 443,56 Kč

Paušál 40 % = 307 591,76 Kč

Paušál - mater. a prov. nákl, pohonné hm., ProjM+ev, FinM, služby,...

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
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Ne

Komentář
V úvodu projektu bude třeba dobře přistoupit k navazování kontaktu s CS, proto 
je v 1. projektu vyšší úvazek komunitních pracovníků, kteří budou s garantem 
komunitní práce tuto práci konzultovat. Bude třeba dobře zmapovat aktuální CS, 
jejich potřeby, možnosti a nacházet dostupná řešení. Aktivity budou tvořeny v 
průběhu projektu. S touto CS budou v rámci komunitní práce realizovány např. 
kulturní, výchovně/vzdělávací, environmentální a edukační aktivity, další aktivity 
propoující komunitu atd. 

1.2 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
CS2 Pečující osoby

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Jedná se o CS "Osoby pečující o malé děti", kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením.

Do této CS patří:

rodiče pečující o malé děti (zaměstnaní, podnikající, studující, nezaměstnaní hledající 
aktivně zaměstnání, na zkráceném úvazku apod.),
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
apod.

Ženy, případě muži, mohou být znevýhodněni z důvodu péče o nezletilé děti a potřebují lépe 
slaďovat péči o děti s výkonem své profese. Znevýhodnění může plynout i z důvodu nezajištění 
péče o děti o školních prázdninách, z čehož plyne hrozba ztráty zaměstnání nebo zhoršení 
rodinných vztahů nebo vztahů v komunitě. Plánování aktivit pro děti pomohou rodičům udržet 
si zaměstnání nebo v řádu měsíců se u nich očekává návrat na pracovní trh. 

Celé rodiny s dětmi jsou cílovou skupinou z pohledu rozvoje přirozených vazeb v komunitě. Děti 
vyrůstající v určité obci budou posilovat vzájemně své vztahy tím, že plánované aktivity budou 
probíhat přímo v místě jejich bydliště, s jejich stávajícími kamarády a blízkými. To posiluje 
soudržnost a přirozené vazby komunity.

 

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Tábory probíhaly na území Mikroregionu Podchlumí v letech 2020-2022 a měly úspěšné ohlasy. 
Dobré zkušenosti starostů přispěly k rozhodnutí i dalších obcí realizovat takové tábory na svém 
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území a podpořit tak přirozené vazby v komunitě v době školních prázdnin, kdy jsou rodiče v 
zaměstnání. Bariérou pro mnoho obcí jsou bezesporu finanční, prostorové, organizační a 
personální možnosti obcí. Obce se zřizovanými školami těmito kapacitami disponují a 
projektem mohou být finančně podpořeny. Mnohé obce doposud o této aktivitě pro rodiny s 
dětmi neuvažovaly a teprve s možnostmi táborů se chopily příležitosti pro posilování rodinných 
vazeb ve své obci. Školská zařízení o prázdninách fungují jen např. týden a možnosti 
neformálních organizací jsou velmi omezené. Individuální možnosti hlídání dětí jsou finančně 
velmi náročné a v území se využívají jen zřídka. 

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Tábory probíhaly na území Mikroregionu Podchlumí v letech 2020-2022 a měly úspěšné ohlasy. 
Obce i školy spolupracovaly a rodiče těchto možností využívaly i z důvodu, že děti budou se 
svými vrstevníky, se kterými se znají z MŠ/ZŠ, a navíc s pedagogy, které dobře znají. Docházelo 
tak k rozvoji přirozených vazeb v komunitě obce v době školních prázdnin. Odpadly tak starosti 
dětí a potažmo rodičů s neznámým prostředím a lidmi, pokud by musely rodiče vozit do táborů 
mnoho kilometrů mimo obec do komerčních táborů, které jsou rychle naplněné.  Mnoho rodičů 
nemá prarodiče v důchodu, a proto nemají jiné možnosti, kam umístit děti v době prázdnin, kdy 
rodičů do práce musí, pokud nečerpají dovolenou. Pro mnohé rodiče je to každé prázdniny 
velmi špatně řešitelný problém sladění pracovního a rodinného života a dostávají se tím do 
ohroženi ztrátou zaměstnání, resp. sociálního vyloučení. 

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Nerovné příležitosti, diskriminace v možnostech vstupu a setrvání na trhu práce
Obce nebudou moci realizovat tábory pro své občany
Rodiče nebudou mít možnost zajištění dětí o prázdninách, což je často neřešitelný 
problém
Riziko znevýhodnění rodičů na trhu práce (přístup na něj i riziko ztráty stávajícího 
zaměstnání) z důvodu péče o nezletilé děti o prázdninách  
Obtížnější návrat rodičů na RD na trh práce či udržení si zaměstnání, což ovlivňuje 
ekonomickou situaci rodiny, psychosociální podmínky matky a potažmo dětí, nemožnost 
umístění dětí (alespoň částečně) do vzdělávacího zařízení
Dojde k obtížnému slaďování rodinného života a pracovních povinností občanů MAS 
Podchlumí
Obtížné zapojení mladých rodičů do ekonomického, sociálního, pracovního života 
společnosti
Nedostatečné možnosti pro rozvoj přirozených vazeb v komunitě a přirozeném prostředí, 
soudržnost a přirozené vazby komunity

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Silnou stránkou v území jsou již realizované tábory v letech 2020-2022, které jsou osvědčené, 
mají již nastavený funkční systém komunikace MAS-tábor-rodič a mají stabilní obsazení. Dobré 
reference komunity jsou určující pro další rodiny, aby tábory využily. Stabilním a důvěryhodným 
lidským zdrojem jsou pracovníci škol/obcí coby pečující osoby, které se dobře znají s rodiči i 
dětmi.
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1.2.1 Opatření

Název opatření
K2 - Komunitní venkovské tábory

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Problémy CS:

sociální vyloučení rodičů z pohledu zapojování do pracovního života společnosti z 
důvodu péče o nezletilé děti
nezaměstnatelnost, nezačlenění či vyloučení z trhu práce, nerovné příležitosti
neudržování přirozených vazeb a vztahů v komunitě, nesoudržnost 

Návaznost na potřeby z KČ SCLLD: 

L. …zajištění a zkvalitnění služeb v souladu s potřebami občanů.... - ... sladění 
rodinného a profesního života je potřeba rozšířit nabídku táborů i v malých obcích...”
“K. Zvýšení dostupnosti a kvality SS ve vazbě na dem. vývoj v území. Realizace táborů 
zajistí rovnocenné podmínky, zlepší se životní podmínky obyvatel a sníží výskyt 
sociálně patologických jevů."

Návaznost na opatření KČ SCLLD:

A.2.1 Pracovní příležitosti, sladění rodinného a pracovního života
B.1.2 Komunitní život: Opatření cílí mj. na komunitní projekty, posilování rodinných 
vazeb např. komunitní venkovské tábory.

 

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Realizací cca 60 turnusů (cca 10 ročně) komunitních venkovských táborů v době prázdnin 
za 6 let realizace v cca 9 obcích (počty se mohou měnit v průběhu realizace). Aktivita 
přispěje ke sladění péče o děti s výkonem profese, posílí aktivní začleňování rodičů do 
pracovního života společnosti, podpoří tak jejich rovné příležitosti, aktivní účast, 
posílí zaměstnatelnost. Rodinám s dětmi bude umožněno pečovat o nezletilé děti v 
přirozeném prostředí, známými lidmi, se svými vrstevníky v komunitě. Rodinám s dětmi 
umožní zlepšit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném venkovském 
prostředí, napomůže přirozených vazeb v komunitě v době školních prázdnin i k posilování 
rodinných vazeb. Tím vším dojde k podpoře sociálního začleňování CS. Projekt podpoří 
činnost místních aktérů prostřednictvím této komunitní aktivity.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód Uplatňuje 
Cílová 
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indikátoru Název indikátoru se? hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 150

KA2 - Cílovou skupinou budou rodiče podpoření v 
aktivitě KA2 na podporu rodin (popis viz komentář 
u indikátoru 670 102) se splněným limitem 
bagatelní podpory, tedy přesahující 40 hodin. Ze 
znalosti území a zkušeností se zájmem CS o 
aktivity různých projektů odhadujeme cílovou 
hodnotu tohoto indikátoru na 75 osob/3 roky, tj. 
150 osob na dva projekty. na 6 let.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 96

Indikátor je složen z těchto částí: 670 021 
Kapacita podpořených služeb - místa = 40. 
Nejvyšší kapacita jednoho tábora bude 40 osob 
670 031 Kapacita podpořených sužeb - úvazky 
pracovníků = 8. Nejvyšší počet pečujících osob na 
jednom táboře bude 8 osob (2 pečující na 10 dětí) 
Celkem tedy indikátor 670 012 Kapacita 
podpořených služeb = 48 na 3 roky. Na oba 
projekty 6leté tedy 96.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 90

KA2 - Cílovou skupinou na podporu rodin jsou 
rodiče podpoření v aktivitě KA2 na podporu rodin. 
V rámci tohoto indikátoru je podpořenou osobou 
pouze 1 z rodičů v rámci společné domácnosti. 
Předpokládáme, že v prvním roce projektu 
zorganizujeme příměstské tábory pro 220 dětí, v 
dalších dvou letech 160. S ohledem na znalost 
místních rodin víme, že se jedná o rodiny s 2 a 
více dětmi. Děti budou mít tedy na táboře 
jednoho či více sourozenců a budou se účastnit 
tábora opakovaně ve více letech nebo i ve více 
turnusech během každého roku a podpořená 
osoba (rodič) se započítává pouze 1. Z tohoto 
důvodu byla nastavena cílová hodnota indikátoru 
na třetinu, a to i s ohledem na předběžnou 
poptávku tedy 120 osob/3 roky, tj. 240 osob na 
dva projekty. Jelikož je 150 osob započítáno do 
600000, je zbylých 90 osob započítáno do tohoto 
indikátoru 670 102.

551022

Počet 
podpořených 
komunitních 
aktivit

Ano 2 KA2 - Komunitní venkovské tábory pro 1. projekt, i 
pro druhý projekt. Za celý 6letý akční plán = 2

1.2.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 



ID formuláře: 2022/53 Datum a čas: 27.7.2022 11:28 [14/20]

popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA2 Komunitní venkovské tábory

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Aktivita pro CS Osoby pečující o malé děti (letní prázdniny 2023-2028)

Tábory přispějí k posilování rodinných vazeb, umožní rodinám zlepšit schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí, udržování přirozených vazeb v 
komunitě v době školních prázdnin a tím dojde k podpoře sociálního začleňování CS. 
Bude posíleno aktivní začleňování rodičů do pracovního života společnosti a podpořit 
tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost.  

Pečující osoby budou přítomné při realizaci turnusů komunitních venkovských táborů 
a kromě přípravy aktivit tábora budou přímo pečovat o děti. Tábory se uskuteční o 
prázdninách v r. 2023, 2024, 2025. 

Vazba aktivity na výzvu ŘO OPZ+: 1.5 Podpora rodin a posilování rodinných vazeb

Vazba mezi aktivitami či návaznost na jiné OP: Vazba na aktivitu KA1, která je také 
zaměřena na tuto CS.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

1. PROJEKT KA2 CZV celkem: 3 083 838,56 Kč

Přímé náklady (pečující osoby) = 1 584 000,00 Kč (38,11% podíl na klíč. akt. projektu)

Podíl koordinátora 38,11 %: 618 741,83 Kč

Paušál 40 % = 881 096,73 Kč

 

2. PROJEKT KA2 CZV celkem: 3 307 798,57 Kč

Přímé náklady (pečující osoby) = 1 584 000,00 Kč (47,96%  podíl na klíč. aktivitách 
projektu)

Podíl koordinátora 47,96 %: 778 713,26 Kč

Paušál 40 % = 945 085,30 Kč

Paušál - mater. a prov. nákl, pohonné hm., ProjM, FinM, služby, animační programy, 
pomůcky,...



ID formuláře: 2022/53 Datum a čas: 27.7.2022 11:28 [15/20]

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Pečující osoby budou zaměstnanci MAS, nebudou zapojeni partneři. Počet 
pečujících osob se může měnit níže i výše dle skutečného zájmu v konkrétní obci. 
Komunitní venkovské tábory budou koncipovány s cílem podpořit a rozvíjet 
přirozené vazby v komunitě.

2 Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti 
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale 
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu

Stručný popis dalších existujících témat a problémů CS v oblasti aktivního začleňování. V případě, že 
jsou všechna existující témata a problémy CS zahrnuta v popisu aktivit v části 2, může zůstat tato 
část nevyplněna

V území MAS Podchlumí byly v rámci přípravy SCLLD21+ zjištěny další problémy CS v oblasti 
aktivního začleňování. Nutno ovšem dodat, že je očekáváno, že Plán sociálních služeb, který by měl 
vznikat od ledna 2023 (nositelem je ORP Hořice) bude zaměřen na sociální oblast jako celek, pokryje 
všechny cílové skupiny a identifikuje cíle a opatření na zmírňování problémů. V rámci tohoto AP 
není řešeno:

Předlužení osob soc. vyloučených či ohrožených soc. vyl. (dluhové poradenství)
Rostoucí počet SVL a osob v nich žijících - sociálně vyloučené lokality jsou v současné době 
identifikovány pomocí indexu sociálního vyloučení, který je vyšší v obcích  Vysoké Veselí (12 - 
romská komunita), Úhlejov (12), Sběř (10), Trotina (8). Poslední tři obce nevnímají z tohoto 
hlediska problémy na svém území nebo se shodly, že se může jednat o skupinu obyvatel, 
která svůj sociální status nemá potřebu měnit.
Nedostatečně pokrytá sociálně aktivizační služba vůči ohroženým dětem a celé “ohrožené” 
rodině
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Hospodářsky a sociálně ohrožené území (ÚHSO) - ORP Dvůr Králové (sousedící region, do 
kterého zasahuje MAS Podchlumí cca třemi obcemi) je vyhodnocen jako hospodářsky a 
sociálně ohrožené území a bude k němu uplatňován speciální přístup dle metodiky MMR. 
Podpora sociální práce v obcích MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí - AP OPZ+ 
nepokrývá všechny CS a KA vyžadující intervence. Mělo by být řešeno během tvorby Plánu 
sociálních služeb. Ve městě Hořice se dále připravuje projekt na rekonstrukci budovy pro 
centrum sociálních služeb, kde by měl být koncentrována řada sociálních služeb, čímž by mělo 
dojít k řešení mnoha problémům.  
Podpora sdílené a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče, homesharingu a 
dalších forem sdílené péče - tato aktivita byla původně plánována z důvodu potřeby paliativní 
sestry, ale byla po dohodě s jediným možným partnerem byla vyřazena

3 Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu

Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly v území

Příprava akčního plánu SCLLD pro programový rámec OPZ+ (dále jen “AP PR OPZ+") začala již v roce 
2021 během příprav koncepční části SCLLD (dále jen “KČ SCLLD21+). Tak, jak byly analytickými 
pracemi definovány problémy, potřeby a cíle území, se krystalizovaly možné aktivity v AP PR OPZ+. 
Do tvorby KČ SCLLD byly zapojovány obce, neziskové organizace, členové Valné hromady MAS, 
veřejnost a další aktéři. Během komunitního projednávání KČ SCLLD21+ v území i v mikroregionu 
byly přijímány připomínky a projektové záměry všech sektorů a byly zapracovány. Ze sektoru 
sociálního jsme průběžně jednali se sociálním odborem MěÚ Hořice (paralelně vznikal i záměr na 
tvorbu plánu sociálních služeb pro celé ORP Hořice, a také záměr na rekonstrukci městské budovy 
pro fungování nových sociálních a podobných služeb). Jednali jsme s jednotlivými poskytovateli soc. 
služeb na Hořicku, se soc. odborem krajského úřadu a starosty obcí. Cílem bylo zkoordinovat se s 
těmito subjekty které aktivity můžeme v rámci AP PR OPZ+ zajistit a nejsou v území pokryté.

Po odevzdání KČ SCLLD21+ při tvorbě AP PR OPZ+ a jeho klíčových aktivit nám byla velmi 
nápomocná metodická pomoc ŘO MPSV a PS sociální Národní sítě MAS. Příkladem dobré praxe byl 
pro nás projekt sousední MAS Hradecký venkov, která realizuje projekt komunitní sociální práce na 
venkově. Manažerka tohoto projektu nám projekt prezentovala na setkání starostů mikroregionu 
Podchlumí a inspirovala nás, jak projekt sestavit a hlavně i realizovat tak, aby měl pro CS maximální 
přínos. Sdílení a přenos dobré praxe plánujeme i do budoucna.

Při modelování aktivit projektu jsme oslovovali také aktéry v sociální sféře v území. Stručné 
záznamy z těchto setkání jsou na webu https://maspodchlumi.cz/aktivity/podle-zamereni/socialni-

 oblast.

Projekt nemá partnery.

Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního 
plánu

MAS je připravena na animační aktivity zejména svými zkušenostmi z animace území v rámci SCLLD. 
Formuje realizační tým projektu pro co nejefektivnější animaci vůči těmto  aktérům:

https://maspodchlumi.cz/aktivity/podle-zamereni/socialni-oblast.
https://maspodchlumi.cz/aktivity/podle-zamereni/socialni-oblast.
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obce - důležitost dobré spolupráce a komunikace s obcemi, ze kterých pochází CS. Obce 
budou informovat své občany o KA svými osvědčenými způsoby komunikace. 
MěÚ Hořice a KÚ KHK - sociální odbor coby koordinátor vzniku plánu sociálních služeb a 
nositel projektu KÚ KHK. Bude potřeba oboustranný tok informací o potřebách území, o 
plánovaných intervencích a dlouhodobé strategii plánování sociálních služeb.
jednotlivé CS projektu - komunikuje vůči nim pracovník realizující konkrétní aktivity nebo 
koordinátor (apel na dobrou komunikaci a péči, vývoj projektu dle konkrétních a vyvíjejících 
se potřeb CS)
aktéři v soc. službách - optimální zacílení služeb cílovým skupinám a vzájemná součinnost. 
Apel na doplňkovost. Pravidelné koordinační schůzky.
školy - coby partneři pro realizaci táborů. Komunikace ohledně nastavení spolupráce, 
podrobnosti pro zdárnou realizaci KA2, příprava turnusů, animačních aktivit, apod. 
rodiče a děti či komunita - cílová skupina projektu, komunikují s koordinátorkou tábora a při 
realizaci také s pečujícími osobami.
veřejnost - veřejnost je informována o projektu z veřejných sítí, webových stránek MAS 
Podchlumí, konkrétní školy či obce a dalších webů, z místních periodik, článků apod. 
Informovat bude MAS jako nositel projektu o všech aktivitách projektu, dopadech, evaluaci 
apod.

 

4 Příprava projektu MAS

Popište způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace 
jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS

Při přípravě projektu MAS byl kladen důraz na to, aby byly KA přínosné pro CS z celého území MAS 
Podchlumí. Byly proto vyřazeny aktivity, které byly orientovány pouze pro omezenou CS nebo pro 
jednu či několik málo obcí.

Projekt MAS poměrně dlouho zrál, protože bylo potřeba mít jistotu v tom, které CS je třeba 
zahrnout a jakých cílů má být dosaženo. Od začátku se jevila jako nejsilněji potřebná CS Osoby 
ohrožené izolací a sociálním vyloučením. Na jaře 2021 se vedla intenzivní komunikace s městem 
Hořice a Krajským úřadem KHK ohledně přípravy nového Plánu sociálních služeb kvůli doplňkovosti 
aktivit s tímto AP OPZ+ (variantou bylo i to, že by tento projekt realizovala MAS, ale nakonec bude 
zastřešen městem Hořice). Podpora sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí je tudíž 
ponechána do tohoto projektu, mimo AP OPZ+. 

Toto období bylo také silně poznamenáno covid-19, který se negativně propsal do psychického 
stavu dětí ve školách. Proto byla zvažována i CS ohrožených dětí a sociálně aktivizační práce s 
rodinami, které nevytvářely odpovídající zázemí pro své děti během distanční výuky. Projekt Plánu 
soc. služeb ORP Hořice obsahuje také CS osob ohrožených soc. vyloučením. Jelikož tato CS je 
součástí KA1 KSP na venkově, budeme tuto CS o těchto aktivitách projektu informovat a příp. bude 
zajištěna možnost účasti na seminářích a této aktivitě celkově. Tato CS je ale mnohem širší a i v 
průběhu projektu bylo vyjasněno, že je třeba zahrnout také CS Pečující osoby a jejich svěřence (CS 
osoby se zdravotním/mentálním postižením, o které je třeba pečovat v době práce s pečujícími 
osobami, takže jsou CS sekundární). 
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Naopak jako velmi nepokrytou oblastí se jevila CS osob v postproduktivním a seniorském věku. Po 
sérií jednání s několika subjekty a také analytickými pracemi v území při tvorbě KČ SCLLD se tato 
teze potvrdila. A proto začala být tato myšlenka nosnou pro vznik KA1 KSP na venkově. Dlouho 
plánovaná byla také KA na paliativní péči zajištěnou partnerem Domácí hospic Duha, o.p.s., který se 
stará o klienty v celém území MAS Podchlumí (z této aktivity bylo nakonec odstoupeno partnerem).

KA 2 Komunitní venkovské tábory vyplývala z dlouhodobé dobré zkušenosti s tábory v obcích 
realizované v rámci projektu Mikroregionu Podchlumí. Oslovené obce a školy (stávající i nové) 
přivítaly tuto možnost i do budoucna, proto bylo zařazení KA2 samozřejmostí. Tato CS Pečujících 
osob o malé děti se ovšem prolíná i KA1 Komunitní (sociální) práce na venkově.

Co se týče personálního zabezpečení projektu, tak pro přípravu projektu byla přizvána projektová 
manažerka zkušená v sociální oblasti, čímž jsme chtěli dosáhnout nerozvážného rozložení aktivit tzv. 
“od stolu” kvůli neodbornosti pracovníků MAS. Tato pracovnice by měla být hlavní koordinátorkou 
projektu. V průběhu přípravy projektu byly získány kontakty na osoby, které by mohly být 
odbornými pracovníky projektu vhodnými pro zdárný proces realizace AP PR OPZ+. Jsme si vědomi 
toho, že kvalitní tým projektu je pro zdárnou realizaci projektu klíčový.

 

5 Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu

Stručně popište způsob přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace

Během realizace projektu bude průběžně plánována i realizace projektu “zbývající části alokace” na 
realizaci kompletního AP PR OPZ+. Dle vyhodnocení prvního období realizace akčního plánu (přínosu
/dopadů realizace opatření pro každou cílovou skupinu, naplnění inidkátorů, vyhodncoení 
jednotlivých aktivit i animační činnosti MAS), dle dopadu na území MAS a v neposlední řadě také 
dle cílů a opatření, které budou definovány ve vznikajícím Plánu sociálních služeb pro ORP Hořice. 

2. projekt bude projednán s klíčovými aktéry z území MAS (komunitní pracovníci, klienti a CS, 
starostové, poskytovatelé soc. sl., spolupracující subjekty apod.). Bude provedena také skupinová 
diskuse všech členů realizačního týmu s pokud možno objektivním zhodnocením projektových 
aktivit.

Projektový tým bude pružně reagovat na potřeby v území a bude i nadále komunikovat s 
poskytovateli soc. služeb, projednávat další aktivity v území. Poslední slovo pro schválení AP PR 
OPZ+ bude mít jako vždy Rada MAS jako výkonný a rozhodovací orgán spolku. 
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6 Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD

Tabulka AP nákladů na MAS projekty

Název projektu MAS Celkem CZV projektu MAS (v Kč)
Procentuální podíl projektu MAS na 
celkové alokaci na AP (v %)

projekt MAS č. 1: 8 091 726,00 53,99

projekt MAS č. 2: 6 896 369,00 46,01

Celkem alokace na AP 14 988 095,00 100,00

7 Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu

Stručně popište způsob, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených v akčním plánu

Osoba odpovědná za evaluaci projektu zodpovídá za vyhodnocení celého procesu prvního období 
realizace akčního plánu, který bude podmínkou pro schválení navazujícího projektu MAS. Připraví 
harmonogram, stanoví cíle, zvolí formu a způsob i nástroje evaluace. Je zodpovědný za vypracování 
závěrečné evaluační zprávy. V rámci realizace bude sledováno naplňování indikátorů projektu a tím 
bude vyhodnocován efekt KA. Bude se měřit dopad KA na cílové skupiny, sledovat se bude zájem o 
služby, zhodnoceno bude nastavení služeb, přínosy/dopady realizace opatření pro každou 
cílovou skupinu, vyhodnocení jednotlivých aktivit i animační činnosti MAS. Bude také ověřován 
dopad projektu z pohledu různých klíčových aktérů (komunitní pracovníci, klienti a CS, starostové, 
poskytovatelé soc. sl., spolupracující subjekty apod.), vyhodnoceno řízení projektu. Výstupy 
evaluace budou podkladem pro nastavení pokračování KA ve venkovském území i po skončení 
projektu.

Použité techniky: 

- diskuse – skupinové diskuse evaluátora s členy komunity a realizačního týmu, kteří se na realizaci 
projektu podílejí

- dotazníkové šetření spokojenosti klientů, vedení obcí

- analýza záznamů organizace (zápisy z porad komunitního týmu, zápisy z jednání, průběžné zprávy, 
závěrečné a výroční zprávy atd.)
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8 Prohlášení

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR
Ano
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