
 

 

 

 

HARMONOGRAM VÝZEV OPZ V ROCE 2017 
 

První vlna výzev bude spuštěna co nejdříve po schválení SCLLD – předpokládáme březen 2017. 

 

Název výzvy Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Posilování kapacit lokálních aktérů 
sociálního začleňování a zaměstnanosti I. 

Název opatření Posilování kapacit lokálních aktérů sociálního začleňování a zaměstnanosti 
Číslo opatření OPZ/ 1 
Alokace1) 3,4 mil. Kč 
Předpokládané typy 
podporovaných aktivit 1) 

* Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob 
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, které jsou zároveň v síti 
sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
Pardubického kraje. 
Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní 
formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová 
pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb.  
 

* Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

 

* Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních 
činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o programy a 
činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají 
pozitivní dopad na osoby z cílových skupin v území příslušné MAS. Podporovány 
budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z 
cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být 
zajištěno, že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad rámec základních 
činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. - tzn. nelze podporovat 
programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba 
registrovány.  
 

Podpora prorodinných opatření na místní úrovni: 
* Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt). Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb 
péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
* Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
* Příměstské tábory 
* Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
* Dětské skupiny – podpora dětských skupin pro veřejnost, podpora podnikových 
dětských skupin 
* Vzdělávání pečujících osob 

 
Předpokládané typy příjemců 1) Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách  
Nestátní neziskové organizace 
Organizace zřizované obcemi / kraji působící v sociální oblasti 

 

 



 

 

 

 
Název výzvy Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Podpora sociálně vyloučených 

lokalit - I 
Název opatření Podpora sociálně vyloučených lokalit 
Číslo opatření OPZ/ 2 
Alokace1) 0,8 mil. Kč 
Předpokládané typy 
podporovaných aktivit 1) 

* Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 
sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Další programy a 
činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních činností 
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 

Předpokládané typy příjemců 1) Nestátní neziskové organizace 

 
Název výzvy Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Prorodinná opatření I.. 
Název opatření Prorodinná opatření  
Číslo opatření OPZ/ 4 
Alokace1) 4,5 mil. Kč 
Předpokládané typy 
podporovaných aktivit 1) 

* Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt). Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb 
péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
* Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
* Příměstské tábory 
* Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
* Vzdělávání pečujících osob 

Předpokládané typy příjemců 1) Nestátní neziskové organizace 
Obce  
Organizace zřizované obcemi a kraji 
Dobrovolné svazky obcí 
MAS 
Školy a školská zařízení 

 
 

Druhá vlna výzev – předpokládáme podzim 2017: 

 

Název výzvy Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Podpora sociálně vyloučených 
lokalit - II 

Název opatření Podpora sociálně vyloučených lokalit 
Číslo opatření OPZ/ 2 
Alokace1) 0,5 mil. Kč 
Předpokládané typy 
podporovaných aktivit 1) 

* Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti (příprava osob z cílových skupin 
ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, 
podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného 
zaměstnávání) 

Předpokládané typy příjemců 1) Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách  
 
Nestátní neziskové organizace 

 

1) Definitivní výčet podporovaných aktivit, příjemců a výši alokace stanoví MAS ORLICKO, z.s. výzvou.  

Aktuální informace sledujte na www.mas.orlicko.cz 



 

 

 

 

 

Konzultace k jednotlivým projektovým záměrům probíhají průběžně - čím dříve, tím lépe. Pracovníci kanceláře 
MAS ORLICKO, z.s. Vám bezplatně poradí, aby pro Vás podání žádostí bylo co nejméně náročné.  

 

Konzultace: 
Ing. Mgr. Marie Kršková  Ing. Ivana Vanická  
projektová manažerka, IROP  vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD 
e-mail: krskova@mas.orlicko.cz email:vanicka@mas.orlicko.cz 
tel.: 734 318 889 tel.: 734 318 889 
tel:: 468 003 528 tel::  464 600 708 


