
 

 

AVÍZO VÝZVY č. 4 
Místní akční skupiny Pomalší k předkládání žádostí o podporu 

v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – 
Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

 

Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního 
začleňování IV. 

Datum vyhlášení výzvy MAS 28. 08. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 28. 08. 2019, 4:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 28. 08. 2019, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2019, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat 

36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2022 

Finanční alokace výzvy 1 071 560 CZK 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 

400 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 

1 071 560 CZK 

 
Věcné zaměření 

Tato výzva je nastavena v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční 
skupiny Pomalší 2014-2020. Výzva bude zaměřena na podporu sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb a dalších 
programů a činností v oblasti sociálního začleňování. 
Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na 
přímou práci s cílovými skupinami. Realizace aktivit musí mít dopad především na cílové skupiny z 
území MAS Pomalší. 
 
Oprávnění žadatelé: Poskytovatelé sociálních služeb, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
obchodní korporace a další (přesné vymezení bude uvedeno ve výzvě). 
 
Další upřesnění a podrobné informace k výzvě, popis podporovaných aktivit, vymezení cílových skupin 
a informace o způsobu hodnocení budou součástí výzvy. 
 
Hl. kontaktní osoba: 
Zdeněk Říha 
projektový manažer 
Tel.: +420 774 050 409 
E-mail: planujeme@seznam.cz 
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AVÍZO VÝZVY č. 5  
Místní akční skupiny Pomalší k předkládání žádostí o podporu 

v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – 
Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

 

Název výzvy MAS MAS Pomalší –  
Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj 
sociálního podnikání V. 

Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 09. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 09. 2019, 4:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24. 09. 2019, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 12. 2019, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat 

24 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2022 

Finanční alokace výzvy 2 500 858,75 CZK 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 

400 000 CZK 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 

2 500 858,75 CZK 

 
Věcné zaměření 

Výzva bude zaměřena na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Cílem 
naplnění aktivit je sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. 
Budou vytvořeny pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce. Zároveň bude 
podpořeno zvyšování veřejného prospěchu, zejména sociálního, ekonomického a environmentálního. 
Využívání a zapojení lokálních zdrojů přispěje k místnímu rozvoji.   
Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na 
přímou práci s cílovými skupinami. Realizace aktivit musí mít dopad především na cílové skupiny 
z území MAS Pomalší. 
  

Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a osoby samostatně 
výdělečně činné (přesné vymezení bude uvedeno ve výzvě). 
 
Další upřesnění a podrobné informace k výzvě, popis podporovaných aktivit, vymezení cílových skupin 
a informace o způsobu hodnocení budou součástí výzvy. 
 
Hl. kontaktní osoba: 
Zdeněk Říha 
projektový manažer 
Tel.: +420 774 050 409 
E-mail: planujeme@seznam.cz 
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