
  

Z Á P I S 
z 2. jednání pracovní skupiny pro OP Zaměstnanost 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
Účastníci: 
- Eva Pospíchalová, MěÚ Hanušovice 

- Jiří Karger, charita Zábřeh 

- Božena Sojáková, Pivoňka, o.p.s. 

- Veronika Škutová, CRR ČR 

- Lenka Čermáková – Společně – Jekhetane 

- Petra Kucínová – MAS Šumperský venkov 

- Marie Vychopeňová – Charita Šumperk 

- Vladimír Hroch – obce Rájec 

- Josef Šincl – obec Rovensko 

Program jednání, na kterém byly představeny: 
- seminář k podpoře sociálního podnikání z IROP a principům sociální ekonomiky 

- podmínky CLLD v OP Zaměstnanost (podporované aktivity v OP Zaměstnanost) 

- identifikovaná absorpční kapacita území MAS Horní Pomoraví (projektové záměry aktérů v území 

(výstupy ze sběru záměrů a diskuse) 

- alokace CLLD v OP Zaměstnanost pro území MAS Horní Pomoraví 

- nutnost rozšíření členů výběrové komise pro OP Zaměstnanost 

Diskuse: 
Zástupkyně CRR ČR (Veronika Škutová, CRR ČR) přítomným účastníkům představili podmínky 

poskytnutí dotace na sociální podnikání z IROP a principy sociálního podnikání dle nových pravidel 

ESIF, protože zákon či jiný obecně platný právní předpis o sociálním podnikání neexistuje. Prezentace 

měla formu workshopu, kdy účastníci každý bod prezentace doplňovali svými otázkami, praktickými 

problémy a zkušenostmi s provozem sociálního podniku (Charita Zábřeh). 

Workshop přispěl informovanosti aktivních zájemců o rozvoj sociálního podnikání na území MAS 

Horní Pomoraví, kteří uvažují o podání žádosti o dotaci z SCLLD.  

Následovalo poté krátké představení výsledků 1. jednání pracovní skupiny, tzn. výběr opatření OPZ a 

IROP, podmínky opatření CLLD a návrhu nastavení alokací v OPZ. Díky úzkému a otevřenému 

kolektivu následně každý účastník jednání sdělil svůj názor na rozdělení alokace OPZ. Zjednodušený 

výsledek 1. a 2. jednání k nastavení alokace OPZ je uveden níže v tabulce. 

Opatření 
Alokace dle 1. 

projednání 

Alokace dle 2. 

projednání 

Absorpční 

kapacita 

Sociální inkluze 45 % (cca 7 mil. Kč) 29 % (cca 4,5 mil. Kč) 35 % 

Sociální podnikání 30 % (cca 4,7 mil. Kč) 45 % (cca 7 mil. Kč) 15 % 

Prorodinná opatření 25 % (cca 4 mil. Kč) 26 % (cca 4 mil. Kč) 47 % 

 



  

Na závěr jednání byly účastníci informování o potřebě posílit počet členů výběrové komise o 

hodnotitele, kteří mají zkušenosti s oblasti sociálních služeb, sociální inkluze, nástrojů zaměstnanosti, 

sociálního podnikání či prorodinných opatření. Řada účastníků přijala tuto funkci a vyplnili a 

podepsali souhlas s nominací do výběrové komise. Tyto nominace následně projedná shromáždění 

partnerů MAS Horní Pomoraví. 

Úkoly: 
- manažer MAS zapracuje návrh alokace pro OPZ dle 1. jednání, 2. jednání, absorpční kapacity 

území v území MAS, který následně předloží programovému výboru a shromáždění partnerů 

Fotodokumentace: 

 



  

Prezenční listina: 

 


