Veřejné připomínkování návrhu Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027, verze září 2019 – vypořádání připomínek

Č.
1.

Instituce/ autor připomínky
MAS Brána Vysočiny,
Obec Dívčí Hrad, Duha o.p.s.Nový
Bydžov, MAS Svitava, MAS Brána
Vysočiny, Město Nový Bydžov,
Osoblažský cech, MAS Zubří země,
Společná CIDLINA, Obec Vinary, Obec
Vrbatův Kostelec, Dolnostudénské
vzdělávací centrum, Obec Zlobice, MAS
Brána Brněnska, Obec Kostelany, Obec
Sloupno, Obec Kobylice, Město Rosice,
MAS Královédvorsko, Obec Lesní
Hluboké, ZŠ a MŠ Polevsko, MAS
Podchlumí, Úžasu z.ú., PODZÁMČÍ, MAS
Frýdlantsko, obec Hodslavice, SDH Nový
Hrádek, obec Dobré, Sokol Dolní
Studénky, Společná Cidlina, Město
Rosice, Obec Oskava, MAS Podbrdsko,
MAS Brána Brněnska, Ladislav Nevřala,
Obec Všechovice, obec Hrobce, Zuzana
Zavadilová, Obec Vikýřovice, ZŠ a MŠ
Vlasatice, Obec Petrov nad Desnou,
Zdeněk Hubáček, Obec Dlouhomilov,
MAS Mohelnicko, Sokol Nový Hrádek,
Římskokatolická farnost Libina, Obec
Počenice – Tetětice, ZO ČZS Lichnov, MÚ
Příbor, Spolek Hájenka, Obec Hlušice,
Obec Chudeřice, Pečovatelská služba
Židlochovice, Město Štramberk, MAS
Podřipsko, MAS Hříběcí hory, Charita
Kroměříž, obec Kvíčovice, Obec
Semechnice, Bludovská a.s., MAS
Lašsko, městys Nový Hrádek, Obec Nový
Malín, MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko, OCHP Polička, Obec Podbřezí,
MAS Jablunkovsko, KaPA, Spolek rodičů
a přátel dětí a školy v Třebařově, MAS

Kapitola /
Připomínka
strana
Na
Požadujeme komunitně vedený místní rozvoj pro venkovské území
relevatních implementovat ve všech MAS a požadujeme 5% celkové alokace
místech
OPZ+ pro CLLD a pro venkov.
Případně v alternativní verzi zmiňující zachování stávající úrovně
spolufinancování pro příjemce:

Vypořádání
Vysvětleno.
Schválená pozice ŘO OPZ+
k využití integrovaných
nástrojů v OPZ+ předpokládá
využití komunitně vedeného
místního rozvoje.

Požadujeme zachovat podporu Komunitně vedeného místního rozvoj
pro venkovské území ve všech MAS a požadujeme 5% celkové
alokace OPZ+ pro CLLD a pro venkov při zachování stávající míry
podpory spoluúčasti žadatelů. Jedná se většinou o neziskové
organizace, které by při zvýšení své spoluúčasti nebyli schopni projekty
realizovat. (a všechny podobně znějící připomínky)

V modelu rozdělení celkové
alokace pro ČR na
programové období 20212027, který byl ze strany MMR
zveřejněn v září, bylo pro
OPZ+ navrženo snížení
finančních prostředků EU o
Ostatní požadavky na vyčlenění alokace na CLLD (3 %, 15 %, 7%). 34 % oproti programovému
období 2014-2020. Tento
návrh je natolik výrazným
Ostatní připomínky na podporu zachování CLLD v OPZ+.
zásahem do přípravy OPZ+,
že bude nutné přehodnotit
rozsah a způsob
implementace podporovaných
aktivit v OPZ+, a to včetně
integrovaných nástrojů.
MPSV s výše uvedeným
snížením alokace pro OPZ+
nesouhlasí a bude s MMR
vyjednávat navýšení alokace
tohoto operačního programu.
Finální rozhodnutí o rozsahu
podpory CLLD a indikativní
alokaci bude učiněno až na
základě konečné alokace pro
OPZ+.
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Instituce/ autor připomínky
Stolové hory, MAS Radbuza, Charita
Moravská Třebová, MAS Říčansko, ZŠ
Kravaře, MŠ a ZŠ Střílky, Jezdecký klub
Osada Lípa, Město Svitavy, AGW
Support, MAS Šumperský venkov,
Městská knihovna ve Svitavách, obec
Zlonín, FSS Masarykova univerzita,
MDDM Brandýs n.L.-St.Boleslav, ZŠ
Pravlov, MAS Bohumínsko, PONYPRO,
z.s., Obec Unkovice, MAS Sdružení
Západní Krušnohoří, Z5smysl, s.r.o., MAS
Rakovnicko, MAS Opavsko, TPZ
Pardubického kraje, MAS Moravská cesta,
Mikroregion Moštěnka, Ivo Pitner, obec
Náklo, obec Stará Ves, Sdružení Edukol,
obec Beňov, obec Bílá Lhota, obec
Příkazy, obec Želatovice, Housátko, Inlife, obec Bochoř, KRÁLOVÉLHOTSKÁ
s.r.o., MAS Krkonoše, ZŠ Jedna Radost,
Pňov-Předhradí, MAS Broumovsko+, RC
Vikýrek, ErgaVia, Obec Kostelany, MAS
POHODA VENKOVA, Gabriela
Sekerešová, Trnka Městečko Trnávka,
obec Bořanovice, MAS SKCH, Obec
Vernířovice, MAS Mezi Hrady, Obec
Kojetice, OSEČÁNEK, z.s., Obec
Předhradí, Charita Třinec, HANAKO CZ,
Obec Bohuslávky, Obec Lichnov, Obec
Jiřice, Obec Horní Nětčice, město Hořice,
MAS Bystřička, RESIDENT 2000 o.p.s.,
Centrum pro zpracování, evidenci a
dokumentaci archeologických nálezů,
HistoryPark, MAS Šumperský venkov,
Družstvo VIKTORINA LOCA, Obec
Holasice, obec Zdiby, Společnost pro
rozvoj Humpolecka, MAS Svitava,
Portimo, o.p.s., ZŠ Adolfa Zábranského

Kapitola /
strana

Připomínka

Vypořádání
Ad zachování stávající
spoluúčasti žadatelů: jsme si
vědomi negativního dopadu
případného zvýšení
spoluúčasti žadatelů oproti
programovému období 20142020 a podnikáme kroky, aby
pravidla spolufinancování pro
příjemce 2021-2027
dostatečně zohledňovala
specifika ESF projektů, a to
zejména v případě NNO a
malých obcí.
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Instituce/ autor připomínky

Kapitola /
strana

Připomínka

Vypořádání

Rybí, Obec Čestín, Obec Tichá, MAS
Rožnovsko, Obec Sobíšky, MAS pohoda
venkova, ARCA CZECH s.r.o., MAS
POLIČSKO, Obec Věžky, MAS Brána do
Českého ráje, Obec Vysoké Pole, MAS
Ploština, HC Roudnice nad Labem,
Hradecký venkov o.p.s., Diakonie ČCE,
Chráněné bydlení Nosislav, Město
Kostelec nad Labem, MAS Hanácké
Království, Obec Slezské Pavlovice, MAS
Podbrněnsko, město Luž, Vít Klouček, MŠ
Humpolec, Obec Želiv, Bonanza Vendolí,
Městys Jimramov, Město Neratovice, MAS
Nad Prahou, MŠ Paraplíčko Želiv, MAS
Mezi Úpou a Metují, Freedom Art z.s.,
Zpátky do života, MAS Česká Kanada,
obec Hořice, Mikroregion Radbuza, Obec
Bocanovice, Obec Dobrá Voda u Hořic,
Jeseníky přes hranici, SŠ informatiky a
cestovního ruchu SČMSD Humpolec,
Digitus Mise, z.ú., Police nad Metují, SVČ
Svitavska, Město Zruč n.S., Spolek
Technická akademie dětí a mládeže,
Andělé Stromu života, LAG Podralsko,
Charita Příbram, MAS Podbrdsko, ZŠ
Březnice, Obec Olší, MAS Společná
CIDLINA, Sociální služby města
Kroměříže, Obec Hořiněves, Město
Vysoké Mýto, MAS „Přiďte pobejt!“, Obec
Zbraslav, MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko o.p.s., MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko, Obec Dymokury, Místní akční
skupina SVATOJIŘSKÝ LES, 15. přední
hlídka Royal Rangers, obec Hvožďany,
MAS Podhůří Źelezných hor, Středisko
volného času Déčko Náchod, MAS
Pobeskydí, Lípa pro venkov, z.s., MAS
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2.

Instituce/ autor připomínky

Kapitola /
strana

region Pošembeří, MAS Podbrněnsko,
Rodinné centrum Pampeliška Březnice,
Charita Příbram, Obec Sedlice, MAS
Litomyšlsko, Jižní Haná o.p.s., Charita
Kroměříž, ZŠaMŠ Hvožďany, Attavena,
OBEC Hvožďany, LÍP A SPOLU,z.s.,
MAS Hranicko,
MAS Český sever, MAS Naděje, MAS
6/59
Labské skály, MAS CÍNOVECKO, Střední
Haná, Naše farma Mirkov, Obec Bělušice,
NAD ORLICÍ, Obec Lahošť, Videologic
s.r.o., MAS Stolové hory, MAS Říčansko,
Jindřich Čejka, Jana Čejková, AGW
Support, MAS Luhačovické Zálesí, Městys
České Heřmanice, MAS Bohumínsko,
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS
Opavsko, Sdružení obcí Orlicko, Charita
Třinec, obec Petrovice, Miloš Kaválek,
obec Lukavice, obec Písečná, Kunvaldská
a.s., Obec Olší, Oblastní charita Ústí nad
Orlicí, obec Těchonín, Životní vzdělávání,
z.s., Obec Voděrady, Obec Šedivec, Mlýn
z.s., Sokol Klášterec n. Orlicí, Cesta pro
rodinu, Živa zem.obch., Josef Musil, DSO
Most – Jih, Město Česká Třebová, Město
Žamberk, Obec Lišnice, Obec České
Libchavy, Farní sbor ČCE v Horní
Čermné, Emilie Dolečková, Obecně
prospěšná společnost pro Český ráj,
Agrovenkov o.p.s., ZEOS, s.r.o.,
Komunitní škola Traplice, z.s., ZŠ Osek,
MAS Brána do Českého ráje, Obec
Vysoké Pole, Krajské sdružení MAS
Pardubického kraje, MAS Ploština, MAS
Boskovicko PLUS, Místní skupina ČČK
Huštěnovice, MAS Zálabí, Obec
Výprachtice, Obec Helvíkovice, Obec

Připomínka

V kapitole „Provádění operačního programu“ nejsou uvedeny
Integrované nástroje.

Vypořádání

Vysvětleno.
V této kapitole není
předpokládáno uvedení
integrovaných nástrojů. Využití
integrovaných nástrojů bude
uvedeno u relevantních
specifických cílů OPZ+ v části
„Konkrétní cílová území,
včetně plánovaného využití
územních nástrojů“.
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3.

Instituce/ autor připomínky

Kapitola /
strana

Klášterec nad Orlicí, Letohradské
soukromé gymnázium o.p.s., Terapeutické
centrum Modré dveře, z.ú., Orlické
sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
z.s., Mikroregion Radbuza, Sportovní klub
Větrný vrch, Obec Libchavy, město
Jablonné nad Orlicí, Obec Bocanovice,
Obec Nekoř, Město Brandýs nad Orlicí,
MAS Pobeskydí, MAS Sdružení Západní
Krušnohoří, Městys Dolní Čermná, Město
Králíky, VVS Verměřovice s.r.o., Obec
Košíky, Město Vysoké Mýto, Obec
Zbraslav, Sdružení obcí Toulovcovy
Maštale, MAS Frýdlantsko, Místní akční
skupina Severní Chřiby a Pomoraví, Obec
Poříčí u Litomyšle, Farní charita Litomyšl,
Obec Kvíčovice, MAS Lanškrounsko,
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče,
Mateřská škola Košíky,
MAS Český sever, MAS Naděje, MAS
3/48
Labské skály, MAS CÍNOVECKO, Střední
Haná, Obec Bělušice, NAD ORLICÍ, Obec
Lahošť, Videologic s.r.o., AGW Support,
MAS Luhačovické Zálesí, HRAcí DEskové
Centrum Legie, MAS Bohumínsko, MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, MAS
Opavsko, Sdružení obcí Orlicko, Obec
Petrovice, obec Lukavice, obec Písečná,
Kunvaldská a.s., Oblastní charita Ústí nad
Orlicí, obec Těchonín, Životní vzdělávání,
z.s., Obec Voděrady, Obec Šedivec, Mlýn
z.s., Sokol Klášterec n. Orlicí, VVS
Verměřovice s.r.o., Cesta pro rodinu, Živa
zem.obch., Josef Musil, DSO Most – Jih,
Město Česká Třebová, Město Žamberk,
Obec Lišnice, Obec České Libchavy,
Farní sbor ČCE v Horní Čermné, Obecně

Připomínka

V kapitole Finanční plán postrádám Komunitně vedený místní rozvoj
pro venkovské území. Ten by měl být implementován ve všech MAS.
Navrhuji navýšení alokace ze stávajících 3% na 5%.

Vypořádání

Vysvětleno
Struktura finančního plánu je
pevně nastavená v obecném
nařízení a žádné údaje o
alokacích na jednotlivé územní
nástroje neobsahuje. Nejvyšší
úroveň detailu finančního
plánu je priorita a kategorie
regionu. Konkrétní částky ve
finančním plánu budou
doplněny, až bude známa
alokace na OPZ+.
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4.

Instituce/ autor připomínky
prospěšná společnost pro Český ráj,
Agrovenkov o.p.s., ZEOS, s.r.o., ZŠ Osek,
Krajské sdružení MAS Pardubického
kraje, MAS Boskovicko PLUS, MAS
Zálabí, Obec Výprachtice, Obec
Helvíkovice, Obec Klášterec nad Orlicí,
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.,
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.,
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí
nad Orlicí z.s., Mikroregion Radbuza,
Sportovní klub Větrný vrch, Obec
Libchavy, město Jablonné nad Orlicí,
Obec Bocanovice, MAS Hranicko, Obec
Nekoř, Město Brandýs nad Orlicí, MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, Městys
Dolní Čermná, Město Králíky, Naše farma
Mirkov. z.s., Místní akční skupina Severní
Chřiby a Pomoraví, Obec Lutopecny, obec
Kostelany,
Rodinné centrum Dobříšek, Stéblo, z.s.,,
Charita Starý Knín, Portus Praha, obec
Milín,ČAP ops, Sdružení Dej mi šanci z.s.,
Magdaléna Jíra, ČAP, Ing. Petra
Dušánková, Ing. Tomáš Dušánek, Jan
Walenka, MAS Brdy Vltava, Denní
stacionář Charita Starý Knín, Ctibor Baláš,
Vašáková M., MAS Mezi Úpou a Metují,
DDM Ulita Broumov, MAS Brána
Brněnska, MAS Frýdlantsko, Lípa pro
venkov, z.s., LAG Podralsko, MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, MAS
Pomalší, obec Čestín, obec Košíky,
Centrum pro rodinu a sociální péči, Obec
Paběnice, TJ Sparta Kutná Hora, AGW
Support, s.r.o., Bc. Vendula Hluzinová
MAS Moravská brána, projekt "Ženy,
matky - NASTARTUJTE SE!"

Kapitola /
strana

Připomínka

Požadujeme, aby součástí OPZ+ byl rovněž komunitně vedený místní
rozvoj (CLLD).

Vypořádání

Viz vypořádání připomínky č.
1.

Obdobné připomínky:
Kap. 2 str. 35: Doplnit „využití územních nástrojů – CLLD pro oblast
venkova“ (navrhujeme zejména s ohledem na možné aktivity, kde je na
str. 34 mj. uvedena podpora činnosti místních aktérů ve venkovském
prostoru (…)
Kap. 1.6 zachovat a využít možnosti financování prostřednictvím CLLD
a přiblížit ho tak více konečným žadatelům zejména ve venkovských
oblastech (využít stávajících struktur MAS)
V dokumentu dle nás chybí začlenění CLLD do OP Z+ - popis a
způsob implementace komunitně vedeného místního rozvoje ve
venkovských územích.
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Instituce/ autor připomínky

Kapitola /
strana

Připomínka

Vypořádání

Omezení, nebo nezahrnutí CLLD do struktur OPZ + by značně omezilo
přístup ŘO ke zpětné vazbě z jednotlivých realizací. CLLD jsou velmi
pohotové a flexibilní ve svých činnostech.
V návrhu chybí systémová podpora komunitně vedeného místního
rozvoje v rámci OPZ+ 2021-2027.

5.

ZŠ a MŠ Sloup v Čechách, MAS
Pobeskydí, Charita Kroměříž, MěÚ
Kaplice, MAS „Přiďte pobejt!“,

V celém dokumentu nejsou zmíněny místní akční skupiny,
zejména v kap. 2.2.2.
Připomínky k věcnému zaměření CLLD

Vysvětleno.
ŘO OPZ+ provedl analýzu
Díky MAS v programu zaměřeném na prorodinná opatření (podpora
dosavadních podporovaných
dětských klubů a příměstských táborů, jsme získali prostředky na
aktivit v OPZ a po konzultaci
zřízení klubu a doplnili tak nedostatek míst ve školní družině. Jako
s NS MAS byl připraveny
ředitelka málotřídní školy nemám prostor pro sledování jednotlivých
základní oblasti a příklady
výzev OP a dotaci bychom neměli šanci získat.
podporovaných aktivit v rámci
Není změn dosavadní přínos integrovaného nástroje Komunitně vedení CLLD pro OPZ+. S oblastmi/
místní rozvoj. Tento nástroj výrazně přispěl k iniciování aktivit v oblasti podporovanými aktivitami
sociálního začleňování a zaměstnanosti vč. slaďování pracovního a
v rámci CLLD budou zájemci
soukromého života ve venkovských oblastech (dle údajů ze září 2019 seznámeni v následujících
bylo podpořeno 667 projektů s alokací přes 1 mld. a podporou přes
měsících.
9 624 lidí na venkově). Alokace daného nástroje v oblasti sociálního
začleňování a zaměstnanosti byla nastavena zkušebně na nižší úroveň Aktivity v oblasti sociálního
a schopnost místních akčních skupin animovat území a vybírat vhodné začleňování spadající do
projekty se v průběhu období 2014-2020 zvyšuje. Je potřeba tento
CLLD budou podporovány
nástroj v OPZ+ zachovat, posílit a rozšířit na celé venkovské území.
v rámci specifického cíle vii)
posílit aktivní začleňování
Perspektivní je zejména v oblasti podpory pečujících osob,
občanů, a podpořit tak jejich
komunitních služeb, komunitní sociální práce a dostupnosti služeb
rovné příležitosti a aktivní
usnadňujících slaďování pracovního a soukromého života (určených
účast a nabídnout jim lepší
zejména pro rodiny s nízkými příjmy, samoživitele/samoživitelky,
zaměstnatelnost Priority 2
vícečetné rodiny).
Sociální začleňování. Tento cíl
Je nezbytné doplnit integrovaný nástroj Komunitně vedený místní
je dostatečně široký, zahrnuje
rozvoje mezi využívané územní nástroje v daném specifickém cíli vii) aktivity zaměřené na podporu
posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné
rodin s dětmi, seniorů,
příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnanost
pečujících osob apod. formou
komunitních aktivit, sociální
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Instituce/ autor připomínky

Kapitola /
strana

Připomínka

Vypořádání

Žádáme, aby byla pro organizace zaměřené na sociální služby a
práce a realizace dalších
aktivity zachována možnost realizovat projekty v území prostřednictvím inovativních přístupů a nápadů
spolupráce s venkovem a MAS.
na lokální úrovni.
Navrhuji doplnit možnost financování sociálních a návazných služeb
přes výzvy MAS v rámci jejich strategií.

6.

Ing. Tomáš Kolařík

Celý
dokument

Z naší praxe se ukazuje, že je velmi žádoucí podpořit rozvojové
záměry přímo v regionech a individuálně pracovat s aktéry v území
(decentralizace). S ohledem na navržené větší využívání
zjednodušených metod vykazování výdajů by bylo žádoucí též snížit
minimální hranici velikosti projektu (CZV) a umožnit tak realizovat i
„menší“ projekty. Ve venkovském prostoru jsou i investičně méně
náročné projekty velmi efektivní.
Navrhujeme zachování možnosti realizovat „venkovské“ projekty
(zejména týkající se rozvoje práce s komunitou, neformální sociální
práce) prostřednictvím místních akčních skupin
Dokument z pohledu popisu potřeb a návrhů řešení v obecné rovině
považuji za zdařilý. Nedochází zde však k zacílení na konkrétní
problémy. Řešení je vždy „plošné“ – zaměřené napříč všemi
kategoriemi regionů a tím pádem s menší efektivitou dopadu. Není zde
vůbec zohledňováno řešení problémů specifických oblastí například problémy na venkově:
 Útěk mladých lidí z venkova za prací do měst
 Návrat osob v ekonomicky neproduktivním věku na venkov –
potřeba soc. a zdravotních služeb s tím spojená
 Dopad strukturálních změn v lokáních ekonomikách na
venkově

Vysvětleno
Z fondů EU čerpají podporu
všechny regiony, avšak
intenzita podpory a množství
prostředků je nejvyšší právě u
méně rozvinutých regionů, což
by mělo přispět k jejich
ekonomickému a sociálnímu
rozvoji.
Operační program je
dokument připravovaný pro
horizont cca 10 let. I z tohoto
Pokud nedojde k zacílení podpory v určitých oblastech podpory pouze důvodu neobsahuje OP zúžení
některých podporovaných
do méně rozvinutých regionů, tak se budou nůžky mezi městy a
venkovem dále rozevírat, protože v oblastech více rozvinutých regionů aktivit jen na určité regiony.
Konkretizace aktivit, cílových
jsou přirozeně lepší podmínky pro čerpání fondů (např. z pohledu
vzdělanostních kapacit apod…). Takové nastavení by nemělo být cílem skupin a územního zacílení
bude řešena při přípravě
žádné politiky státu.
jednotlivých výzev pro
Návrhem je tedy přidat opatření řešící problémy a specifika méně
předkládání žádostí.
rozvinutých regionů. Konkrétním výčtem problémových oblastí
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z pohledu života na venkově, by mohlo disponovat Sdružení místních
samospráv či Národní síť místních akčních skupin.
2.1.2.1/Str. Podpora aktivit prostupného zaměstnávání: Omezením pouze na
8
zaměstnavatele věnujících se podpoře dlouhodobé integraci
znevýhodněných osob na trhu práce (např. sociální podniky, NNO)
bude ve velké míře omezena nabídka pracovních míst, jak do počtu,
tak i co se oboru týká. Doporučila bych možnost zapojení všech
zaměstnavatelů. Nešťastná je i nutnost dohody s ÚP. Další
administrativní úkon pro zaměstnavatele, ale i ostatní realizátory těchto
projektů, odrazující od realizace těchto aktivit.

7.

Místní akční skupina Podřipsko, z. s.

8.

MAS Hříběcí hory

Str. 8

Zvýšit počet míst v zařízeních péče o děti pro děti mladší 3 let x
podporovat deinstitucionalizaci péče zejména pro děti mladší 3 let –
zní protichůdně

9.

Andělé Stromu života, p.s.

Cílové
skupiny u
všech
priorit

Schází cílová skupina pozůstalí. Tato cílová skupina je specifická
svými potřebami a prochází napříč celou věkovou strukturou
obyvatelstva. Nelze je často s jistotou zařadit do některé ze zmíněných
cílových skupin. V praxi se na ně často zapomíná – podporují se sice
pečující osoby, po smrti blízkého jim však už podpora v současné době
nesmí být poskytnuta, protože přestali být pečujícími. Stejně tak
pozůstalé děti – nejsou to děti se specifickými vzdělávacími potřebami,
často nemusí jít do dětského domova, ale jsou velice výraznou
skupinou, na kterou se zapomíná. Dále starší občané, kteří ještě
nejsou senioři, nejsou ale např. zaměstnaní. Počet pozůstalých
v České republice navíc denně roste. Cílová skupina pozůstalí jako
samostatná cílová skupina by vyřešila nesrovnalosti v zařazení
podporovaných osob do jiných, nepřesných cílových skupin. Má stejná

Vypořádání

Akceptováno
Připomínkovaná věta „Tato
aktivita by byla realizována
prostřednictvím dohody mezi
ÚP ČR a zaměstnavateli
(např. sociálním podnikem či
neziskovou organizací)
věnujícími se podpoře
dlouhodobé integrace
znevýhodněných osob na trh
práce“ byla vypuštěna.
Vysvětleno
Uvedený text je citací ze
Zprávy EK pro ČR, příloha D.
Zvýšením počtu míst
v zařízeních péče o děti měla
EK na mysli zařízení typu
dětské skupiny, zatímco
deinstitucionalizací byla
myšlena zařízení typu ústavní
péče.
Vysvětleno
Cílové skupiny musí odpovídat
podporovaným aktivitám a
zaměření jednotlivých
specifických cílů, které jsou
v případě ESF+ orientovány
zejména na podporu
zaměstnanosti a sociálního
začleňování. Z tohoto důvodu
jsou hlavní cílové skupiny
OPZ+ formulovány buď
z hlediska postavení na trhu
práce (nezaměstnaní,
zaměstnaní, neaktivní), nebo
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Vypořádání

specifika a potřeby napříč věkem např. jako bezdomovci či národnostní z hlediska znevýhodnění
menšiny.
(osoby sociálně vyloučené
nebo sociálním vyloučením
Požadujeme zařadit cílovou skupinu pozůstalí (bez omezení věku) do ohrožené). Do cílové skupiny
všech priorit OPZ+.
pozůstalí by teoreticky mohl
patřit kdokoli v ČR, což by
narušilo vymezení cílových
skupin v programu.
Charakteristiky účastníků (a
jejich soulad s vymezením
cílové skupiny) jsou zjišťovány
při vstupu do projektu.
10. Obec Kvíčovice
2.5/47
Mezi aktivitami, které budou podporovány v rámci Priority 5 Technická Vysvětleno
pomoc, nejsou uvedeny náklady na vybavení a provoz MAS jakožto
Náklady na animaci MAS
součásti implementační struktury OP Z +. Navrhujeme též doplnit
budou podporovány z OP TP
místní akční skupiny mezi hlavní cílové skupiny Priority 5 Technická
v gesci MMR, nikoli
pomoc.
z technické pomoci OPZ+.
11. MAS Litomyšlsko o.p.s.
kap. 1.6 na „zachování stávající jednoduché implementační struktury“
Vysvětleno
str. 9
„využití dobré praxe z OPZ“
MAS nejsou v implementační
není zmíněn přínos a zachování CLLD
struktuře OPZ. Využití dobré
praxe z OPZ je zmíněno ve
velmi obecné rovině v oblasti
nastavení procesů a postupů.
Text nezmiňuje žádný ze
způsobů implementace
používaný v OPZ, tedy ani
CLLD.
12. MAS Stolové hory, MAS Luhačovické
kap. 1.5,
Dalšího zjednodušení při implementaci bude dosaženo využitím
Vysvětleno
Zálesí, MAS Sdružení Západní
str. 8-9
jednoduché implementační struktury zcela bez zprostředkujících
Implementační struktura zcela
Krušnohoří, Místní akční skupina
subjektů (obdobně jako v období 2014-2020) – tím bude zajištěno
bez zprostředkujících subjektů
Opavsko, MAS Zálabí, Terapeutické
sladění úkonů, výkladu pravidel vůči žadatelům a příjemcům a
funguje již pro současný OPZ,
centrum Modré dveře, AGW Support, s.r.o
zachování přehledné implementační struktury pro příjemce. 
ve kterém je CLLD
Doporučuji ponechat OPZ i v CLLD, viz připomínka výše.
podporován (tj. MAS do OPZ
nejsou zapojeny formou
Cituji: „Dalšího zjednodušení při implementaci bude dosaženo využitím zprostředkujících subjektů).
jednoduché implementační struktury zcela bez zprostředkujících
Dané konstatování tedy
subjektů (obdobně jako v období 2014-2020) – tím bude zajištěno
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Vypořádání

sladění úkonů, výkladu pravidel vůči žadatelům a příjemcům a
nevylučuje podporu CLLD
zachování přehledné implementační struktury pro příjemce“.
z OPZ+.
Pokud se zprostředkujícími subjekty myslí např. MAS, potom
s tím nelze v žádném případě souhlasit.
Naopak – MAS jsou těmi subjekty, které nejlépe znají potřeby území a
dokáží o nich operativně rozhodovat. Přímo aplikují princip subsidiarity
(politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve
veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné
správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají
rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje. Princip subsidiarity
je prohloubením myšlenky demokracie, je opakem centralismu a
zdůrazňuje decentralizaci a úlohu samospráv.
I ve Smlouvě o Evropské unii se princip subsidiarity definuje jako
zásada, že Evropská unie je oprávněna jednat jen tehdy, nelze-li
daného cíle dosáhnout efektivněji na jiné úrovni. To platí i pro všechny
úrovně rozhodování na úrovni států.)
Dalšího zjednodušení při implementaci bude dosaženo využitím
jednoduché implementační struktury zcela bez zprostředkujících
subjektů (obdobně jako v období 2014-2020) – tím bude zajištěno
sladění úkonů, výkladu pravidel vůči žadatelům a příjemcům a
zachování přehledné implementační struktury pro příjemce.
Zprostředkujícími subjekty i nadále zůstanou integrované nástroje.
Odstavec „Dalšího zjednodušení při implementaci bude dosaženo
využitím jednoduché implementační struktury zcela bez
zprostředkujících subjektů (obdobně jako v období 2014-2020) – tím
bude zajištěno sladění úkonů, výkladu pravidel vůči žadatelům a
příjemcům a zachování přehledné implementační struktury pro
příjemce.“ navrhuji doplnit o integrované nástroje následovně: „Dalšího
zjednodušení při implementaci bude dosaženo využitím jednoduché
implementační struktury zcela bez zprostředkujících subjektů , v
souladu s integrovanými nástroji (obdobně jako v období 2014-2020) –
tím bude zajištěno sladění úkonů, výkladu pravidel vůči žadatelům a
příjemcům a zachování přehledné implementační struktury pro
příjemce.“
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Vypořádání

Chceme, aby MAS nebyly vyřazeny ze struktury zprostředkujících
subjektů a
chceme, aby byl zachován Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro
venkovské území.

13. MAS Lanškrounsko, z.s.

14. MAS Lanškrounsko, z.s.

Cituji: „Dalšího zjednodušení při implementaci bude dosaženo využitím
jednoduché implementační struktury zcela bez zprostředkujících
subjektů (obdobně jako v období 2014-2020) – tím bude zajištěno
sladění úkonů, výkladu pravidel vůči žadatelům a příjemcům a
zachování přehledné implementační struktury pro příjemce“.
Pokud se zprostředkujícími subjekty myslí např. MAS, potom s tím
nelze v žádném případě souhlasit.
Naopak – MAS jsou těmi subjekty, které nejlépe znají potřeby území a
dokáží o nich operativně rozhodovat. Přímo aplikují princip subsidiarity
(politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve
veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné
správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají
rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje. Princip subsidiarity
je prohloubením myšlenky demokracie, je opakem centralismu a
zdůrazňuje decentralizaci a úlohu samospráv.
I ve Smlouvě o Evropské unii se princip subsidiarity definuje jako
zásada, že Evropská unie je oprávněna jednat jen tehdy, nelze-li
daného cíle dosáhnout efektivněji na jiné úrovni. To platí i pro všechny
úrovně rozhodování na úrovni států.
Vzhledem k výše uvedenému a k dobrým výsledkům implementace
OPZ prostřednictvím MAS a CLLD požadujeme implementaci OPZ+ i
prostřednictvím komunitně vedeného rozvoje.
Nařízené ex-post financování může u mnoha subjektů znemožnit
realizaci projektu a to z důvodu nedostatečných finančních a
personálních kapacit mnoha NNO, které by měly tyto projekty
realizovat

Vysvětleno
Ano, jsme si toho vědomi a
podnikáme kroky, aby byla
možnost ex-ante financování
zachována i pro období 20212027.
Stanovené kofinancování žadatelů bude pro mnoho potenciálních
Vysvětleno
žadatelů předem odrazující – směřuje k přenesení realizace programu Ano, jsme si toho vědomi a
na ÚSC a to zejména z toho důvodu, že ve spoustě případů budou
podnikáme kroky, aby pravidla
žadateli NNO, které nejsou založeny za účelem generování zisku a i
spolufinancování pro příjemce
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Připomínka
z povahy jejich činnosti je zajištění prostředků na kofinancování velmi
složité.

15. MAS Radbuza, z.s.

6/59

16. MAS Radbuza, z.s.

2.5/47

17. MAS Radbuza, z.s.

7/60

18. MAS Sokolovsko o.p.s./Mgr. Zuzana
Odvody

19. Z5smysl, s.r.o.

Str. 46

V kapitole č. 6 - Provádění operačního programu není zmíněno
zapojení všech Místních akčních skupin v rámci Komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) do provádění operačního programu OPZ+ a
nejsou zde zmíněny Integrované nástroje.
Navrhujeme, aby výběr relevantních partnerů zapojených do
implementace OPZ+ nevycházel z Platformy pro přípravu OPZ+, ale
aby byli zapojeni i jiní partneři (subjekty), kteří jsou zapojeni
v implementaci realizace OPZ v programovém období 2014-2020.
V kapitole není uvedeno, že v rámci této priority bude podporováno
technické a provozní zajištění Místních akčních skupin při
implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro
venkovském území.
Navrhujeme v rámci komunikačních nástrojů dát větší důraz na
implementační partnery (místní akční skupiny), kteří mají k místním
aktérům nejblíže a mají lepší přehled o jejich problémech a potřebách.
Díky tomu dokáží předat možnosti OPZ většímu množství
potenciálních žadatelů.
Zcela chybí cíl ,,Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
sociálního začleňování“, tedy možnost realizace komunitně vedeného
místního rozvoje, jenž se osvědčil a dosahuje do venkovských oblastí
právě tam, kde je jiná forma podpory těžko uskutečnitelná. Místní akční
skupiny disponují kompetencemi a detailní znalostí území, podpora tak
bývá zacílená těm nejpotřebnějším, a především právě do
venkovských oblastí, kde je ohrožení sociálním vyloučením, kumulací
rizik, atd. největší. CLLD je schopno naplnit aktivity, resp. cíle napříč
většinou deklarovaných priorit a jejich specifických cílů.
Materiální pomoc je definována jen jako drobné předměty pro
každodenní použití, chybí podpora Nábytkových bank (obdoba
potravinových bank), které dnes již fungují a osvědčili se (Brno, České
Budějovice..)

Vypořádání
2021-2027 dostatečně
zohledňovala specifika ESF
projektů, a to zejména
v případě NNO a malých obcí.
Akceptováno částečně
Zástupci NS MAS (stejně tak
Spolek pro obnovu venkova a
Sdružení místních samospráv)
jsou členy Platformy pro
přípravu OPZ+. Text v kap. 6
byl upraven tak, aby to bylo
více zřejmé.
Vysvětleno
Náklady na animaci MAS
budou podporovány z OP TP
v gesci MMR, nikoli
z technické pomoci OPZ+.
Vysvětleno
Text v kapitole 7 definuje
cílové skupiny publicity obecně
bez předjímání možných
způsobů implementace.
Vysvětleno
Specifické cíle operačních
programů jsou pro období
2021-2027 přebírány přímo
z textu nařízení a v ESF+
nařízení cíl „Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů sociálního
začleňování“ není uveden.
Vysvětleno
Aktivity v oblasti potravinové a
materiální pomoci jsou
detailně definovány přímo
v nařízení o ESF+, které

13

Veřejné připomínkování návrhu Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027, verze září 2019 – vypořádání připomínek
Č.

Instituce/ autor připomínky

Kapitola /
strana

20. MAS SKCH, z.s.

18,19

21. MAS SKCH, z.s.

22

22. MAS SKCH, z.s.

34

23. MAS SKCH, z.s.

34, 38

Připomínka

Vypořádání

současně limituje podporu
v této oblasti pouze na
potravinovou a základní
materiální pomoc. Nábytek do
tohoto výčtu nepatří.
MAS stály v mnoha regionech u podpory sociálního podnikání. Bez
Bereme na vědomí, nicméně
jejich podpory by k rozvoji SP v takové míře vůbec nedošlo. Využít
se nejedná o konkrétní
potenciálu CLLD-znalost místních podmínek, obyvatel, potřeb
připomínku k podporovaným
podnikatelů, aby byl umožněn opravdu individuální a komplexní přístup aktivitám specifického cíle i).
ke znevýhodněným skupinám na trhu práce, opřený o bezpečný
prostor a důvěru komunity.
Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky
Neakceptováno.
zaměstnanosti na národní a také regionální úrovni se všemi
Komunitní práce bude
relevantními aktéry na trhu práce (včetně např. teritoriálních paktů
podporována v rámci
zaměstnanosti) a podpora spolupráce mezi ÚP ČR, vzdělávacími
specifického cíle vii), animace
institucemi a zaměstnavateli za účelem sladění nabídky a poptávky na území a síťování z OP TP.
trhu práce a zvýšení propojenosti škol s požadavky trhu práce; využití
komunitní práce, animace území a zkušeností se síťováním
v rámci CLLD.
Podpora výkonu a rozvoje sociální práce jako aktivity zaměřené na
Neakceptováno.
pomoc jednotlivcům, skupinám osob, rodinám či komunitám zlepšit
Text podporované aktivity je
nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném úmyslně obecný, bez
prostředí; využití lokálních sítí kolem MAS a jejich animačního a
vymezení subjektů, které
koordinačního potenciálu
budou danou činnost
vykonávat, aby se mohly
MAS nastartovalo v několika regionech plánování rozvoje sociálních
zapojit všechny relevantní
služeb, vytvořilo strategické plány rozvoje sociálních služeb, a pokud v subjekty (tj. nejenom MAS).
tom nebude moci pokračovat, sociální služby se opět do regionů
Případné upřesnění může být
nedostanou (podpora infrastruktury SS, zacílení), návaznost i s 38
stanoveno v příslušné výzvě
pro předkládání projektů.
Podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně Neakceptováno.
vyloučených lokalitách-za využití animačních zkušeností místních
Text podporované aktivity je
aktérů (MAS apod.), pilotní aj. aktivity (asistent prevence zdraví apod.). úmyslně obecný, bez
vymezení subjektů, které
budou danou činnost
vykonávat, aby se mohly
zapojit všechny relevantní
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24. MAS SKCH, z.s.

34

25. MAS Mezi Hrady

Strana 7,
kap. 1.4,
bod 2 dole

26. MAS Mezi Hrady

Kap. 1.8

27. Obec Předhradí / Ing. Zdeněk Mikšovský

28. Zdeněk Klouda
Attavena, o.p.s.

obecně

Připomínka

Vypořádání

subjekty (tj. nejenom MAS).
Případné upřesnění může být
stanoveno v příslušné výzvě
pro předkládání projektů.
Podpora činnosti místních aktérů (MAS apod.) ve venkovském prostoru Neakceptováno.
při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní Navrhované doplnění je
(sociální) práce a komunitních aktivit, realizace inovativních nápadů a nadbytečné, již realizací aktivit
přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráce, posilování participativních v rámci strategií MAS dochází
metod práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů komunit) k plnění strategií zaměřených
žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, realizace a
na venkovské území.
vyhodnocování dílčích intervencí.
Tvorba podmínek pro plnění regionálních strategií rozvoje venkovských
regionů, zajištění návaznosti.
Podporovat zaměstnanost žen je třeba „dělat opravdu“ – nejen
Vzato na vědomí
papírově. Zlepšit podmínky – místa v MŠ, dostupnost dětských skupin, Uvedený text v kap. 1.4 je
mateřskou podporu změnit tak, aby pro nízkopříjmové byla naopak
citací ze Zprávy EK pro ČR,
vyšší, odstranit bariéry typu očkování a mezirezortně se zasadit o
příloha D.
podporu mladých začínajících rodin (daňové úlevy, atp.)
Přehodnotit cíl „podpora dlouhodobě nezaměstnaných“, oddělit cíl
Vysvětleno
sociální podnikání a zvýšit jeho podporu. Cílem by měla být nově
Přesné znění specifických cílů
„analýza sociálních dávek a jejich dopadů“ a „návrh zefektivnění
ESF+ je definováno v nařízení
dávkové sítě v ČR“
o ESF+, čl. 4 a nelze je do
textu operačního programu
měnit.
Požadujeme udržení podpory v rámci OPZ pro osoby dlouhodobě
Vysvětleno
nezaměstnané, které mají prokazatelně zájem o práci – ZTP, návrat po Stávající znění OPZ+,
mateřské dovolené, osoby starší 50let. Tyto skupiny máme v obci
konkrétně aktivit ve
zastoupené a bez podpory vhodného pracovního místa jsou těžko
specifickém cíli i) podporu
uplatnitelní na běžném trhu práce. Z důvodu péče o malé děti,
těchto cílových skupin
dojíždění, zdravotní stav a ad.
umožňuje.
Doporučuji věnovat pozornost definici oprávněných CS. V praxi se do Vzato na vědomí
stanovených škatulek (definic typů CS) často nevejdou osoby, které
OPZ+ obsahuje vymezení
jsou v šedé zóně a mají prokazatelné problémy s udržitelným
hlavních cílových skupin.
fungováním na trhu práce. Typickým případem je situace, kdy osoba
Přesné definice jednotlivých
nahodile pracuje, tu na černo, tu na DPP, jinde na DPP s odvody SP a cílových skupin budou řešeny
ZP, pak chvíli na PS – dlouhodobou nezaměstnanost, či v nějakém
při přípravě výzev pro
rozsahu definovanou dobu evidence u ÚP není schopna
předkládání žádostí.
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29. Zdeněk Klouda
Attavena, o.p.s..

19 dole,
Hlavní CS

30. Zdeněk Klouda
Attavena, o.p.s.

2.1.3

31. Zdeněk Klouda
Attavena, o.p.s.

2.1.4

32. Zdeněk Klouda
Attavena, o.p.s.

2.3.2

Připomínka

Vypořádání

prokázat/naplnit. Druhým typickým příkladem je demotivace účastnit se
legálně trhu práce při problémech s exekucí/insolvencí, je-li
dosažitelná práce za příliš nízkou mzdu, která naumožňuje tento
klíčový problém efektivně řešit.
Do výčtu doporučuji doplnit „osoby léčící se ze závislostí“. Zároveň
nedoporučuji omezovat příslušnost k CS jenom podmínkou „býti
uchazečem o zaměstnání“ nebo „neaktivní osobou“, ale ponechal bych
i propojující a přechodnou kategorii „zájemce o zaměstnání“. Typická
situace, kdy dnes osoba z definice CS vypadne je, když je na
nemocenské v ochranné lhůtě, a ví, že jakmile neschopenku ukončí,
bude z práce propuštěna.

Vysvětleno
Osoby léčící se ze závislostí
lze zahrnout pod osoby
s jinými znevýhodněními na
trhu práce (výčet není
uzavřený). Zájemci o
zaměstnání jsou mezi cílovými
skupinami v SC i) uvedeni.
Dovolte, aby se do této priority jako žadatelé (ne jako CS) mohli zapojit Vysvětleno
i jiné subjekty (v případně definovaném partnerském rámci), ne pouze V textu operačního programu
samotné instituce trhu práce, pro které je intervence určena. Vstup
není dle požadavků obecného
subjektů zvnějšku může výrazně obohatit možná řešení dané
nařízení již vyžadován výčet
problematiky a býti i efektivnější a s hlubším dopadem.
žadatelů/příjemců. Tyto
subjekty budou vydefinovány
při přípravě jednotlivých výzev
pro předkládání žádostí.
Prostor pro navrhování nových
řešení ze strany velmi
širokého spektra subjektů
bude zejména v Prioritě 3
Sociální inovace (obdobně
jako je tomu v současném
OPZ).
Podpora služeb péče o děti je jistě významná, ale nepovažuji ji za
Vzato na vědomí
natolik zásadní, aby objemově násobně (jako je to nyní) převyšovala
Rozdělení alokace na
ostatní typy intervencí v této oblasti.
jednotlivé typy intervencí
nebude součástí operačního
programu. Finanční tabulky
v OP jsou na úrovni
jednotlivých priorit.
Tady mají smysl nejméně tříleté projekty. Zároveň je třeba nepřehánět Vzato na vědomí
požadavky na evaluaci a celkový „akademický“ design projektů.
Nejedná se o připomínku
Žadatel, který rozumí problematice a dělá přímo s CS obvykle není
k textu OPZ+. Konkrétní
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33. Romodrom, o. p. s.

Kapitola /
strana

Připomínka

ochoten/schopen podstoupit náročný proces evaluačního, procesního
a teoretického uchopení problému. Musíte nechat bezpečný prostor i
na selhání záměru (zjistí se, že to nefunguje).
Zaměstnan Připomínka doporučující.
ost a trh
práce,
„Nižší míra zaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce
Adaptabilit (ženy, nízkokvalifikovaní, starší osoby, osoby se zdravotním
a pracovní postižením, pečující osoby, menšiny).“
síly s. 4
Uvedené sdělení doporučujeme doplnit následovně:

Vypořádání
nastavení parametrů podpory
bude řešeno při přípravě výzev
pro předkládání žádostí.
Vysvětleno
Doplnění textu by nezměnilo
význam. Text zmiňuje obecně
všechny menšiny, tedy i
Romy.

Nižší míra zaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce (ženy,
nízkokvalifikovaní, starší osoby, osoby se zdravotním postižením,
pečující osoby, menšiny např. Romové).“

34. Romodrom, o. p. s.

Odůvodnění:
Z analýzy hospodářské a sociální situace v členských státech EU
vydané Evropskou komisí ze dne 22. února 2017, je patrno, že míra
chudoby v ČR je jednou z nejnižších v EU, nicméně lidé se zdravotním
postižením a příslušníci romské komunity čelí mnohem většímu riziku
chudoby kvůli nízké účasti na trhu práce. Osoby se zdravotním
postižením jsou na trhu práce nadále značně znevýhodněny, a proto
jsou mnohem více ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením až
o 12,4 p. b. více ve srovnání s celou populací. Členové romské
komunity jsou zpravidla nedostatečně zastoupeni na trhu práce, což
má za následek, že míra ohrožení chudobou Romů je přibližně šestkrát
vyšší než u Neromů.
Specifický Připomínky zásadní.
Vysvětleno
cíl
S ohledem na stávající znění
zaměřený „Hlavní cílové skupiny zahrnují především osoby, skupiny osob a
cílové skupiny je zřejmé, že
na
rodiny s dětmi ohrožené chudobou a materiální nebo potravinovou
zahrnuje i Romy. I
materiální deprivací. Dále se bude jednat o jednotlivce, skupiny osob, rodiny s
v současném OP PMP, který
deprivaci, nízkou pracovní aktivitou a rodiny s jedním rodičem, děti žijící
obsahuje obdobnou formulaci
Hlavní
v domácnostech ohrožených chudobou, senioři v obtížné sociální
cílové skupiny, využívají
cílové
situaci, osoby ohrožené ztrátou bydlení nebo bez domova apod. Při
zejména obědy do škol
skupiny,
definování cílových skupin jednotlivých intervencí budou využita
významně romské děti.
s. 45
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Připomínka

Kapitola /
strana

objektivní kritéria pro určení potřebných osob stanovená národními
orgány po konzultaci s partnery, při vyloučení střetu zájmů.“
Odůvodnění:

35. Romodrom, o. p. s.

36. MAS Bystřička

Základní
podmínky,
s. 55-56

Vypořádání
Tematické základní podmínky
jsou definované pro jednotlivé
specifické cíle ESF+ a
Strategie Romské integrace je
základní podmínkou pro
specifický cíl viii), nikoli pro
jiné specifické cíle ESF+.

Do hlavní cílové skupiny je důležité zařadit Romy, zvláště s odkazem
na skutečnost, kdy je Strategie romské integrace základní podmínkou
(Enabling condition) pro čerpání finančních prostředků z Evropských
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021–2027.
V opačném případě bude Operační program Zaměstnanost plus 20212027 čelit riziku předem stanovených podmínek pro nenaplnění
Strategie romské integrace, u níž bude sledována nejen podmínka
přijetí, ale též plnění. V daném případě neobstojí možná obhajoba
plnění tohoto dokumentu zacílením na obecnou kategorii např. „osob
ohrožených chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací“,
zvláště, pokud uvedený operační program nijak neodkazuje na
strategický dokument zásadní povahy (Strategii romské integrace)
shodně jako např. u Strategie sociálního začleňování.
Připomínka zásadní.
Vysvětleno
Tematické základní podmínky
„MPSV předpokládá aktualizaci jednotlivých strategických/koncepčních jsou definované pro jednotlivé
dokumentů tak, aby byly platné i pro období 2021-2027.“
specifické cíle ESF+ a
Strategie Romské integrace je
Doplnit:
základní podmínkou pro
specifický cíl viii), nikoli pro
Strategie romské integrace
jiné specifické cíle ESF+.

Odůvodnění:
Strategie romské integrace je základní podmínkou (Enabling condition)
pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a
investičních fondů v programovém období 2021–2027.
1.1.1Zaměs Začlenit i analýzu využívání částečných úvazků.
Vysvětleno
tnanost a
Stručný text ke zkráceným
trh práce
úvazkům je uveden na str. 4.
velmi omezený počet znaků
pevně stanovený na jednotlivé
kapitoly operačního programu
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37. MAS Bystřička

38. Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR (dále jen
Konsorcium)

39. Konsorcium

40. Konsorcium

Kapitola /
strana

Připomínka

Vypořádání
bohužel neumožňuje uvést
detailnější údaje, které jsou
nicméně dostupné v řadě
národních dokumentů.
Vysvětleno
Uvedený text v kap. 1.4 je
citací ze Zprávy EK pro ČR,
příloha D – nelze jej tedy
upravovat nebo doplňovat.

Politický cíl Začlenit kromě pružné pracovní doby i text sdílené a částečné
úvazky.
č. 4:
Sociálnější
Evropa –
provádění
evropského
pilíře
sociálních
práv
1.1.1/4
Hlavní problémy: nižší míra zaměstnanosti skupin znevýhodněných na Neakceptováno
trhu práce (menšiny - vyměnit termín za cizí státní příslušníky, nebo
Odstranění termínu menšiny
cizince evidované na ÚP)
by vedlo ke kolizi
s připomínkami jiných
subjektů. Navíc dle
dostupných údajů je např. míra
zaměstnanosti cizinců
narozených mimo EU v ČR
nejvyšší z celé EU (84 %).
2.1.2.1/17 Do textu Získání rekvalifikace či (resp. dílčí) kvalifikace, při zvyšování, Vysvětleno
rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
Jazykové dovednosti spadají
udržování a obnovování , a to jak ve specifický, obecných či
do obecných dovedností, které
jazykových dovednostech (včetně měkkých).
již v dané aktivitě uvedeny
jsou.
2.1.2.1./18 Nadpis: Poradenské a informační činnosti, zavést specifické služby pro Vysvětleno
práci s cizinci evidovanými na ÚP
V aktivitách je kladen důraz na
poskytování
individualizovaných služeb dle
potřeb jednotlivých klientů.
Cizinci evidovaní na ÚP jsou
cílovou skupinou v SC i).
Konkrétní specifikace
podporovaných aktivit a
cílových skupin bude řešena
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41. Konsorcium

2.1.2.1/19

42. Konsorcium

2.3.2.1 /
43

43. Na Slunci, z.s.

Celý
dokument

Připomínka

Vypořádání

při přípravě výzev pro
předkládání žádostí.
Hlavní cílové skupiny: ...osoby s nízkou úrovní kvalifikace/s neuznanou Vysvětleno
kvalifikací...
Sledovaným parametrem, pro
který existují relevantní data
(např. míra zaměstnanosti,
míra nezaměstnanosti apod.)
je výše kvalifikace. Nejsme si
vědomi toho, že by obdobná
data existovala pro osoby
s neuznanou kvalifikací. Pokud
neuznání kvalifikace vede
k tomu, že osoba má ve
výsledku nízkou kvalifikaci,
pak naplní definici osoby
s nízkou kvalifikací.
Do výčtu hlavních cílových skupin navrhujeme zařadit i “imigranty,
Vysvětleno
cizince”, podobně jako v kapitolách 2.1.2 a 2.2.2. Konkrétně (vložení
Ve výčtu cílových skupin jsou
označeno žlutě):
již nyní uvedeny osoby
“Cílové skupiny zahrnují především uchazeče o zaměstnání, zájemce o sociálně vyloučené nebo
zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené
ohrožené sociálním
nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, rodiny s dětmi
vyloučením a chudobou. Do
(včetně vícečetných), osoby do 25 let věku, osoby pečující o jiné
této cílové skupiny patří
závislé osoby, imigranty a cizince, poskytovatele a zadavatelé
rovněž imigranti a cizinci, kteří
sociálních služeb a navazující pracovní integrace, služeb pro rodiny a tedy již při stávajícím znění
děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich
jsou mezi cílovými skupinami
zaměstnance, dále sociální pracovníky, zaměstnance NNO a
v prioritě 3.
sociálních podniků, zaměstnavatele a zaměstnance, orgány ústřední
státní správy a územních samospráv a jejich zaměstnance a v
neposlední řadě veřejnost.”
Semináře vedené MAS jsou v předprojektovém období zásadní. Pro
Vzato na vědomí
menší regionální neziskové organizace, je časově i organizačně velmi Nejedná se o konkrétní
náročné jezdit do Prahy. Na těchto vstupních seminářích je možné
připomínku k textu OPZ+.
dotazovat osobní možnosti malých organizací, a lze tak lépe
odhadnout podání žádosti.
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Kapitola /
strana

Připomínka

Vypořádání

MAS jsou velmi přínosné také v možnosti osobních konzultací během
příprav projektu.
Informovanost, kterou podává MAS Boskovicko plus ohledně výzev
v rámci programu OPZ směrem k organizacím je velmi srozumitelná.
Absence ITI pro venkovské území v návrhu OPZ+.

44. MAS Šumperský venkov, z.s.

45. MAS Šumperský venkov, z.s.

Podporovat projekty mezinárodní spolupráce MAS podobně jako
z PRV i z OPZ+. Žádáme opatření pro projekty mezinárodní
spolupráce MAS podobně jako z PRV i z OPZ+.

46. MAS Šumperský venkov, z.s.

Podpora hospodářsky a sociálně ohrožených lokalit. Více zohlednit
hospodářsky a sociálně ohrožené lokality.

47. Místní akční skupina Svitava z. s.
Mgr. Veronika Košťálová,
projektová manažerka

1.1.1, str. 3 V zaměstnanosti se počítá s MSK a ÚK, ale kde se projeví tzv. vnitřní
periferie? Lépe vystihnout území, nebrat v potaz pouze kraje.

48. Místní akční skupina Svitava z. s.
Mgr. Veronika Košťálová,
projektová manažerka

1.6, str. 9

Zužování počtu priorit a „flexibilita“. Ponechat variabilitu priorit a
zbytečně se nesvazovat.

Vysvětleno.
Nástroj ITI je urbánní
integrovaný nástroj pro jádrové
město (krajského typu) a jeho
přirozené zázemí.
Neakceptováno.
Umožněním podpory
podobných aktivit ze dvou
operačních programů by došlo
k nežádoucímu překryvu mezi
programy. Pokud bude
v OPZ+ vyhlášena standardní
výzva na mezinárodní
spolupráci, může se do ní
MAS přihlásit jako žadatel.
Vzato na vědomí
Neobsahuje konkrétní návrh
na úpravu textu OPZ+, podnět
bude využit při tvorbě výzev
pro předkládání žádostí o
podporu.
Vysvětleno
Velmi omezený počet znaků
pevně stanovený na jednotlivé
kapitoly operačního programu
bohužel neumožňuje uvést
detailnější údaje, které jsou
nicméně dostupné v řadě
národních dokumentů.
Vzato na vědomí
Neobsahuje konkrétní návrh
na úpravu textu OPZ+.

21

Veřejné připomínkování návrhu Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027, verze září 2019 – vypořádání připomínek
Č.

Instituce/ autor připomínky

Kapitola /
Připomínka
strana
49. NESEHNUTÍ/Eva Bartáková
Rovnost
V kapitole zcela chybí většina zásadních problémů, které jsou příčinou
žen a
strukturálních nerovností v České společnosti. Jedná se především o
mužů/3-4
problematiku předsudků, kdy v České republice stále přetrvává řada
zjednodušených představ o rolích a schopnostech žen a mužů, už od
dětství jsou dívky a chlapci směřováni k odlišné budoucnosti, přičemž
ženy jsou mnohem více spojovány s domácností a dětmi a muži se
světem kariéry a práce. Dále kapitola neřeší znevýhodňování žen,
které nevyplívá z mateřství. Práce žen bývá vnímána jako méně
hodnotná, zaměstnavatelé si také snáze troufají za stejnou práci méně
ohodnotit ženu zaměstnankyni než muže zaměstnance, na pohovorech
ženy často mají rozdílné podmínky, na pracovištích není
transparentnost v odměňování. Doporučujeme kapitolu rozšířit o
informace z výzkumů Genderové rozdíly v odměňování očima české
veřejnosti (Vohlídalová 2017) a Genderové nerovnosti v odměňování:
problém nás všech (Křížková, Marková Volejníčková, Vohlídalová
2018), které jsou přehledně shrnuty v publikaci Měla babka čtyři jabka
a dědoušek… pět? (NESEHNUTÍ 2018).
50. NESEHNUTÍ/Eva Bartáková
2.1.4
V navržených řešeních postrádáme důraz na řešení základního
Specifický kamene nerovnosti, tedy předsudků a nerovného přístupu, a to
cíl (cíl
například vzděláváním mladých lidí, vzděláváním osob, kteří s mladými
zaměstnan lidmi pracují (vyučující, poradkyně) či osvětovými akcemi pro veřejnost.
ost a
Tyto aktivity jsou zde pouze jako doprovodná opatření, přičemž právě
růst)/24-28 jejich realizaci považujeme za klíčovou. Navrhujeme zařazení těchto
aktivity do některé z hlavních kategorií.
51. Obecně prospěšná společnost pro Český 2.2.2.1 / 35- Konkrétní cílová území, včetně plánovaného použití územních nástrojů
ráj / R.Rölc
36
– doplnit CLLD pro oblast venkova (území MAS) – typy aktivit uvedené
na str.33-34 se prostřednictvím MAS v programovacím období 20142020 úspěšně realizují.

Vypořádání
Vysvětleno
Velmi omezený počet znaků
pevně stanovený na jednotlivé
kapitoly operačního programu
bohužel neumožňuje uvést
detailnější údaje, které jsou
nicméně dostupné v řadě
národních dokumentů.
Rozhodující pro danou oblast
je výčet podporovaných aktivit
a hlavních cílových skupin.

Vysvětleno
Zvyšování povědomí je
uvedeno v SC iii) nejen
v doprovodných opatřeních,
ale také jako jedna z aktivit
v oblasti trhu práce.
Akceptováno.
Do příslušné části textu u
specifického cíle vii) posílit
aktivní začleňování občanů, a
podpořit tak jejich rovné
příležitosti a aktivní účast a
nabídnout jim lepší
zaměstnatelnost v Prioritě 2
Sociální začleňování, bylo
doplněno, že v rámci tohoto
specifického cíle bude možná
realizace mj. prostřednictvím
CLLD.
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52. Lysické Jablíčko, z.s.

Kapitola /
Připomínka
strana
Celý
Podávání žádosti prostřednictvím MAS Boskovicko plus přináší pro
dokument žadatele mnoho výhod: osobní konzultace před podáním žádosti
(nemáme možnost jezdit do Prahy),
Máme zájem o další projekty v rámci OPZ – PRORODINNÁ POLITIKA.
Vzhledem k složitosti žádosti nutně potřebujeme konzultace před
podáním žádosti. O finanční podporu bychom velmi rádi požádali
prostřednictvím MAS B+.

Při čerpání dotace konzultujeme s MAS B+ otázky kolem vykazování
(např. MI, výkazy,..). Bez MAS B+ bychom byli bezradní.
53. Farní charita Česká Lípa
Návrh
Domníváme se, že rozdělování finančních prostředků prostřednictvím
OPZ+
CLLD je koncepční a systémové. Rovněž velká, individuální podpora
při přípravě žádosti ze strany jednotlivých MAS je pro nás
poskytovatele velmi přínosná.
54. Obec Hořiněves, MAS Mezi Úpou a Metují 1-66
Verze č. 2 OPZ+ neobsahuje žádný popis využití územních nástrojů
/ITI, CLLD/. Vysvětlení z předchozích připomínek k verzi č. 1: Tento
popis bude uveden v další verzi OPZ+. V další verzi také není
uvedeno. Prosím doplnit.
55. MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Úvodní část Není zde dostatečně (v podstatě vůbec) zachycena významná
dokumentu, disparita městských a venkovských oblastí, ať se týká cílových skupin
celá
(znevýhodnění), tak realizátorů rozvojových aktivit
kapitola
Hlavní
problémy
56. LÍP A SPOLU,z.s.
Celý
Česká Lípa,
dokument
Ing. Radka Ondrušková, předseda spolku

Vypořádání
Vzato na vědomí, nicméně se
nejedná o konkrétní
připomínku k OPZ+. Ohledně
podporovaných aktivit v rámci
CLLD viz vypořádání
připomínky č. 5.

Vzato na vědomí, nicméně se
nejedná o konkrétní
připomínku k textu OPZ+.
Viz vypořádání připomínky č.
1.

Vysvětleno
Velmi omezený počet znaků
pevně stanovený na jednotlivé
kapitoly operačního programu
bohužel neumožňuje uvést
detailnější údaje, které jsou
nicméně dostupné v řadě
národních dokumentů.
LÍP A SPOLU, z.s. je malá, nově vzniklá organizace podporující děti i Vzato na vědomí, nicméně se
dospělé s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodiny
nejedná o konkrétní
především na Českolipsku.
připomínku k OPZ+. Ohledně
podporovaných aktivit v rámci
Odhadovaný počet lidí s PAS v ČR je nejméně 200 000 s očekávaným CLLD viz vypořádání
nárůstem a problematiku spojenou s rodinnou i institucionalizovanou
připomínky č. 5.
péčí, vzděláváním, pracovním uplatněním je nezbytné řešit
Připomínáme, že potřeby
systematicky, dlouhodobě a komplexně v místech, kde žijí.
cílových skupin lze řešit nejen
z výzev MAS, ale také ze
Díky spolupráci s MAS LAG Podralsko jsme mohli připravit a podal
standardních výzev OPZ+.
projekty k realizaci příměstských a pobytových táborů a vybudování
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Připomínka

Vypořádání

centra pro setkávání, vzdělávání a terapii osob s PAS i rodičů,
pedagogů, soc. pracovníků.
Tyto aktivity usnadní uplatnění na trhu práce lidem pečujícím o
blízkého s PAS i samotným dospělým s PAS, a poskytnou pracovní
příležitosti.
Bez možnosti nadále žádat a čerpat prostředky prostřednictvím MAS
bychom nemohli v naší činnosti pokračovat.

57. Asociace zdravotnických záchranných
služeb

Podobných menších organizací, jejichž činnost je založena na vysoké
motivaci a nasazení lidí, osobních vztazích, znalosti místních poměrů a
problematiky specifické cílové skupiny je mnoho a bez jejich podpory
prostřednictvím MAS hrozí podstatné snížení efektivity a udržitelnosti
místního rozvoje.
Priorita 2
•
Zvyšování kvality a organizace postgraduálního vzdělávání
Vysvětleno
Sociální
zdravotnických pracovníků;
Aktivity v oblasti zdraví byly
začleňování
formulovány ve spolupráci
- 2.2.3
Připomínkujeme formulaci výše zmíněného bodu, popřípadě doplnění s Ministerstvem zdravotnictví a
Specifický aktivity v rámci této priority tak, aby na jejím základě bylo možno čerpat jsou nastaveny tak, aby byly
cíl (cíl
prostředky pro postgraduální vzdělávání a další profesní růst
v souladu s cíli Strategického
zaměstnan pracovníků zdravotnických záchranných služeb.
rámce rozvoje péče o zdraví
ost a růst) v České republice do roku
str. 37-39
2030 a pokrývaly potřeby dané
oblasti. Ministerstvo
zdravotnictví bude jako věcný
garant zapojeno rovněž do
přípravy příslušných výzev pro
předkládání žádostí, ve
kterých budou podporované
aktivity dále specifikovány.
Obecně je vzdělávání
zdravotnických pracovníků
v OPZ+ uvedeno v jiné
aktivitě, viz odrážka
„Vzdělávání v oblasti odborné,
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58. ASZ/Mgr. Martin Chochola

str. 5

59. ASZ/Mgr. Martin Chochola

str. 5

60. ASZ/Mgr. Martin Chochola

str. 5

61. ASZ/Mgr. Martin Chochola

kap. 2.4 i
jinde

Připomínka

Vypořádání

koncepční, strategické a
manažerské u sociálních
pracovníků, pracovníků ve
veřejné správě, pracovníků
poskytujících sociální služby,
pracovníků poskytujících či
zajišťujících služby spojené se
sociálním bydlením,
pracovníků pracujících s
dětmi, pracovníků ve službách
pro rodiny a děti,
zdravotnických pracovníků
(včetně prevence
negativních dopadů
psychické a fyzické zátěže) a
pracovníků dalších organizací
v oblasti sociálního
začleňování“.
Text „V roce 2017 bylo před poskytnutím důchodů a ostatních
Vysvětleno
sociálních transferů ohroženo chudobou 35,2 % obyvatel.“ působí
Jedná se o běžně užívaný
matoucím dojmem – co to je „před poskytnutím důchodů“ ? Důchody
pojem, který vyjadřuje
přeci běží průběžně, není vysvětleno, co tento ukazatel má znamenat, efektivitu sociálních transferů,
proč je důležité měřit situaci před vyplacením důchodů a po. Nebo to
mezi které patří i důchody. Do
znamená, že lidem byly důchody navýšeny? Není to srozumitelné
textu bylo doplněno, že
(možná tomu ale jen nerozumím)
ukazatel vyjadřuje míru
ohrožení příjmovou chudobou.
V textu o míře chudoby chybí relativizace té míry chudoby – existují
Akceptováno částečně
myslím srovnání, že „chudý“ v Česku není to stejné jako „chudý“
Do textu bylo v relevantních
v Německu, Skandinávii, Francii apod. V ČR je málo chudých, ale nižší případech uvedeno, že se
střední vrstvy jsou chudší než chudí ve Skandinávii
jedná o příjmovou chudobu.
dluhy jako příčina nezaměstnanosti – zcela chybí informace, že
Akceptováno
exekuce jako stav předlužení jsou příčinou setrvávání mimo legální trh Předlužení doplněno do
práce (demotivace), totéž vypadává na str. 7 u hlavních problémů –
identifikovaných problémů pro
dluhy a zaměstnanost jsou funkční celek
SC vii).
materiální pomoc – zcela chybí nábytková pomoc, která je dnes
Vysvětleno
zásadní, čehož výrazem je potřebnost a následná realizace projektů
Aktivity v oblasti potravinové a
nábytkových bank v celé republice. Těmto bankám by v jejich činnosti materiální pomoci jsou
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62. Zdravotnická záchranná služba JmK

63. Zdravotnická záchranná služba JmK

64. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

Kapitola /
strana

Připomínka

Vypořádání

pomohla podpora ESF, např. pokud by byla vázaná na standardizaci
některých postupů a také na provázání k bydlení a budování šetrného
vztahu k materiálním statkům, které jednotlivci a rodiny prostřednictvím
bank získávají.

detailně definovány přímo
v nařízení o ESF+, které
současně limituje podporu
v této oblasti pouze na
potravinovou a základní
materiální pomoc. Nábytek do
tohoto výčtu nepatří.
Vysvětleno
Aktivity pro složky IZS budou
podporovány z IROP
(Specifický cíl 2.3: Podpora
přizpůsobení se změnám
klimatu, prevence rizik a
odolnosti vůči katastrofám).

Cílová skupina:zaměstnanci složek IZS ( hasiči , policisté), osoby
zodpovědné za svěřené osoby – trenéři, vychovatelé, učitelé,
zaměstnanci sociálních služeb…atd), sbory dobrovolných hasičů,
městské a obecní policie, široká veřejnost, first respondeři….
Problém: Výuka poskytování kvalitní první pomoci v souladu
s obecnými doporučeními.
Odůvodnění: Poskytnutí první pomoci, ještě před příjezdem týmu
záchranné služby má zásadní vliv na přežití postiženého. Výuce první
pomoci je třeba věnovat soustavně pozornost a to nejen jednorázovým
školením, ale opakovaným praktickým nácvikem. Zavedení systému
„first responder“ v ČR má významný vliv na přežití pacientů a je
potřeba se věnovat rozšiřováním systému tak, aby stejnou šanci na
záchranu měli i lidé žijící v odlehlých oblastech stejně tak jak v hustě
zasídlené aglomeraci. Součástí je i plošné rozmisťování automatických
externích defibrilátorů a plošná osvěta v poskytování resuscitace. Již
zavedení first respondeři potřebují opakovaná a pravidelná školení
v souladu s aktuálními doporučeními. Podpora těchto činností bude mít
zásadní vliv na kvalitu přežívání osob postižených náhlou zástavou
oběhu, úrazem či jinou nenadálou událostí a to plošně v celé populaci
ČR
Priorita 2 Cílová skupina : zaměstnanci zdravotnických záchranných služeb
Sociální
Zaměstnanci ZZS jsou pravidelně školeni v oblasti poskytování
začleňová zdravotnické pomoci. V denní praxi se ale zaměstnanci potýkají i
ní - 2.2.3
s dalšími aktivitami, které vyžadují souvislý nácvik a nejedná se o
str. 37-39 témata čistě zdravotnická. Důležitá jsou dovednosti zejména v oblasti
komunikace, duševní hygieny, dovedností vedení týmů atd.. Tyto
oblasti vyžadují souvislý a náročný nácvik, který není možno zvládat
v běžném výcvikovém procesu..
1 /3
Uvedeno: „Definování společných cílů pro veřejné služby
zaměstnanosti, nevládní organizace a ostatní partnery na trhu práce a
Priorita 2
Sociální
začleňová
ní - 2.2.3
str. 37-39

Vysvětleno
Aktivity pro složky IZS budou
podporovány z IROP.
(Specifický cíl 2.3: Podpora
přizpůsobení se změnám
klimatu, prevence rizik a
odolnosti vůči katastrofám).
Vysvětleno
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65. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

Kapitola /
strana

1/4

Připomínka
investice do rozvoje jejich kapacit by mohli řešit nedostatky při
odstraňování překážek, již čelí skupiny nedostatečně zastoupené na
trhu práce.
Doplnit: „Definování společných cílů pro veřejné služby zaměstnanosti,
včetně definice podmínek pro jejich naplňování, nevládní
organizace a ostatní partnery na trhu práce ….“
Odůvodnění: Individualizovaný přístup znamená také, že navržené
řešení je proveditelné v podmínkách klienta. Každý klient patří do
nějaké komunity, která mu s ohledem na svoji povahu může nabídnout
pomoc/podporu. Např. ve venkovském prostoru je obtížné zřizovat MŠ,
resp. zařízení péče o děti do 3 let, ale ve spolupráci více obcí
(prostřednictví např. DSO), je toto řešitelné za předpokladu, že je
„efektivní“ (1 klient z jedné malé obce, další z druhé malé atd.).
Uvedeno: „Nedostatečná kvalita systému dalšího vzdělávání a nízký
zájem klientů“
Doplnit: „Nedostatečná kvalita systému dalšího vzdělávání a nízký
zájem klientů a chybějící motivační systém jak na straně klientů,
tak na straně poskytovatelů“
Odůvodnění: Také ZŠ by mohli participovat na systému dalšího
vzdělávání, a to v digitálních kompetencích. Řada škol se
v programovém období 2014-2020 vybavuje a vznikají prostory pro
získávání digitálních kompetencí, ZŠ jsou dostupné i ve venkovském
regionu, motivační systém pro zřizovatele by mohl napomoci rozvoji
dostupného celoživotního vzdělávání v IT ve venkovském prostoru.

Vypořádání
Stávající text má za cíl
odůvodnit aktivity v rámci
specifického cíle ii) zaměřené
na podporu a rozvoj
spolupráce a partnerství při
realizaci aktivní politiky
zaměstnanosti. Text
nepředjímá parametry
individualizovaného přístupu
ke klientům.

Vysvětleno
Text byl zredukován, uvedený
problém byl přehodnocen jako
příčina uvedených problémů a
vypuštěn.
Navržené doplnění „a jejich
efektivního zajištění“ nemění
obsah původního sdělení –
výsledkem je nedostatečná
kapacita služeb péče o děti.

Uvedeno: „Nedostatečné podmínky pro slaďování pracovního a
soukromého života včetně nedostatečné kapacity dostupných služeb
péče o děti“
Doplnit: „Nedostatečné podmínky pro slaďování pracovního a
soukromého života včetně nedostatečné kapacity dostupných služeb
péče o děti a jejich efektivního zajištění“
Odůvodnění: Síťování, propojování potřeb zaměstnanců a zřizovatelů
v co nejefektivnější formě – na základě existence svazku zřizovatelů
(svazek obcí), kdy zřizování MŠ, změna její kapacity nebo vznik dětské
skupiny s sebou nese materiální a personální náklady, které si ve
venkovském regionu nemůže dovolit každá obec nebo každý
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Připomínka
zaměstnavatel, lze při přenosu informací mezi zajistit efektivně pro
určitou lokalitu
Uvedeno: „Nízká dostupnost komunitních služeb“
Doplnit: „Nízká dostupnost komunitních služeb a jejich systémová
podpora“
Odůvodnění: Pomoc při identifikaci pro širší území na základě
vzájemného dialogu; opět není nutné lokalizovat v rámci každé
komunity, ale při sdílení informací možné lokalizovat v místě určitého
regionu, které disponuje materiální základnou
Uvedeno: „zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, ……..a služeb
dlouhodobé zdravotní péče;“
Doplnit: „zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, ……..a služeb
dlouhodobé zdravotní péče; podpořit prevenci prostřednictvím
komunitních služeb“

66. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

1.1.2/7

67. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

1.8/14

68. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

2.1.2.1/18

Odstavec „Poradenské a informační činnosti“ doplnit o odrážku:
- vytvořit efektivní systém pro vzájemný přenos informací
mezi zástupci regionálních zaměstnavatelů, ÚP,
objednatelé služeb

69. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

2.1.2.1/20

První odstavec strany doplnit: „….odnětí svobody a ústavní zařízení
apod.), migranty, osoby z odlehlých regionů

70. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

2.2.2.1/33

Na konci stránky doplnit odrážku:
Podpora systémů (komunikačních či nástrojů pro přenos
informací – kulaté stoly, setkávání) umožňující propojování
sdílené péče

Vypořádání

Vysvětleno
Navržené doplnění „a jejich
systémová podpora“ nemění
obsah původního sdělení –
výsledkem je nízká dostupnost
komunitních služeb.
Vysvětleno
Jedná se o požadavek na
doplnění textu specifického
cíle. Přesné znění specifických
cílů ESF+ je definováno
v nařízení o ESF+, čl. 4 a
nelze je do textu operačního
programu měnit.
Vysvětleno
Daný specifický cíl i) zahrnuje
aktivity, jejichž cílovými
skupinami jsou jednotlivci
(zejména uchazeči o
zaměstnání), nikoli instituce.
Aktivity na podporu spolupráce
mezi aktéry na trhu práce jsou
ve specifickém cíli ii).
Vysvětleno
Již nyní je ve výčtu uvedeno
„osoby ze sociálně
vyloučených či odlehlých
lokalit“.
Neakceptováno
Podpora sdílené péče je mezi
aktivitami uvedena. Systémy
pro předávání informací již
existují a není třeba vyvíjet
další.
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71. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

Kapitola /
Připomínka
strana
2.2.2.1/35 Hlavní cílové skupiny doplnit o zadavatelé sociálních služeb

72. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

2.2.3.1/37

Předposlední odrážku „Podpora dostupnosti a rozvoje…“ doplnit o
podpora tvorby systémů na sdílení
Poslední odrážku „Koncepční, strategická a metodická…“ doplnit o
s důrazem na regionální specifika

73. Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
Vlaďka Hojgrová

2.4.1/45

Doplnit druhý odstavec „Příspěvek formou úhrady jednotkových
nákladů….“ o obce

74. Univerzita Hradec Králové

Kap.
2.2.3.1 /
strana 38

Za účelem naplní specifického cíle ix) zvyšovat rovný a včasný přístup
ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; modernizovat
systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně;
zlepšit dostupnost, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a
služeb dlouhodobé zdravotní péče je mezi podporovanými aktivitami
uvedena tato: Zvyšování kvality a organizace postgraduálního
vzdělávání zdravotnických pracovníků;
Pro zajištění dostatečných kapacit zdravotního personálu je z pohledu
vzdělávacího systému klíčové zahrnout i pregraduální vzdělávání,
které bude generovat zdravotní personál na úrovni zdravotní sestry,
kterých je v ČR nedostatek.
Z tohoto důvodu navrhujeme rozšířit tento bod – podporovanou
aktivitu i o rozvoj a vznik pregraduálních vzdělávacích programů.

Vypořádání
Vysvětleno
Zadavatelé sociálních služeb
jsou cílovou skupinou ve
specifickém cíli ix). Specifický
cíl vii) je primárně zaměřen na
klienty (osoby sociálně
vyloučené a sociálním
vyloučením ohrožené)
Vysvětleno
Znění aktivit je dostatečné,
konkretizaci aktivity, včetně
zaměření na regionální
specifika je možné zohlednit
v rámci výzvy.
Neakceptováno
Vzhledem k tomu, že se jedná
o podporu stravování dětí ve
školských zařízeních, bude
příspěvek poskytován
školským zařízením.
Vysvětleno
Aktivity v oblasti zdraví byly
formulovány ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví a
jsou nastaveny tak, aby byly
v souladu s cíli Strategického
rámce rozvoje péče o zdraví
v České republice do roku
2030 a pokrývaly potřeby dané
oblasti. Ministerstvo
zdravotnictví bude jako věcný
garant zapojeno rovněž do
přípravy příslušných výzev pro
předkládání žádostí, ve
kterých budou podporované
aktivity dále specifikovány.
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Připomínka

Vypořádání
Vzdělávání zdravotnických
pracovníků v OPZ+ je
v aktuálním znění aktivit
obsaženo („Vzdělávání
v oblasti odborné, koncepční,
strategické a manažerské u
sociálních pracovníků,
pracovníků ve veřejné správě,
pracovníků poskytujících
sociální služby, pracovníků
poskytujících či zajišťujících
služby spojené se sociálním
bydlením, pracovníků
pracujících s dětmi,
pracovníků ve službách pro
rodiny a děti, zdravotnických
pracovníků (včetně
prevence negativních
dopadů psychické a fyzické
zátěže) a pracovníků dalších
organizací v oblasti sociálního
začleňování“).
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